
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 cu privire la:  modificarea repartizarii   pe unitati administrativ 
                        teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A  pentru    
                       finantarea  cheltuielilor de personal ale unitatilor   
                       de  invatamant   preuniversitar de stat pe anul 2004 
 
 Av ầnd  în vedere:  
? expunerea de motive pentru aprobarea Proiectului de Hot[r`re; 
? raportul nr. 9204/22.12.2004 al Directiei  Buget si Integrare 

Europeana   din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean Olt;  
? avizul nr. 9205/22.12.2004 al comisiei pentru studii economico 

sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat al 
judetului ; 

? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind 
finantele publice locale aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.108/2004 ; 

? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003;  
 

#n temeiul art. 104 alin. (1) lit. (e) ]i art. 109 alin. (1) din Legea  
         administra\iei    publice locale nr. 215/2001, cu  modificarile  si  
         completarile  ulterioare ; 

 
       Consiliul Jude\ean Olt adopt[ prezenta  h o t [ r â r e: 
 

Art. 1. (1)Se aproba modificarea repartizarii  pe unitati   
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A pentru   



 2 

finantarea  cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat pe anul 2004  , conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 

 (2) In mod corespunzator se diminueaza sumele defalcate din 
T.V.A  aferente institutiilor de invatamant special de stat de la bugetul 
propriu al Consiliului Judetean Olt  cu suma de 290.000 mii lei , 
respectiv   cheltuielile  de  la cap.57.02 ,, Invatamant ,, subcap.57.02.08 
,, Invatamant special ,, cu aceeasi suma . 

Art.2.   Prezenta hot[r ầre se comunic[ Directiei  Buget si Integrare 
Europeana , Compartimentului Buget din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Jude\ean Olt, Directiei Generale a Finantelor Publice Olt 
pentru aducerea la @ndeplinire ]i Prefecturii Jude\ului Olt. 

 
 
 
                                          
                                      PRESEDINTE 

 Jenel  COPILAU 
  
 
 
 
 
 

                                                                                            Contrasemneaza,                                             
                                                        Secretarul General 

                                            al Judetului 
                                                                 Marin  DOBRE 
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Consiliul Judetean Olt                                                 Anexa  
                                                                          la H.C.J nr.133/23.12.2004 
 
 
Modificarea repartizarii pe unitati administrative teritoriale 
a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
de personal ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de 

stat pe anul 2004 
 
 

                                                      mii lei 
Nr. 
crt. 

LOCALITATEA  Suma  
repartizata 

1. FAGETELU 17.000 
2. IZVOARELE 15.000 
3. MILCOV 7.000 
4. PÂRSCOVENI 3.000 
5. TIA MARE 10.000 
6. VISINA 68.000 
 TOTAL COMUNE +120.000 

1 POTCOAVA 170.000 
 TOTAL ORASE +170.000 
 BUGET PROPRIU  CJ Olt 

(învatamânt special) 
-290.000 

 TOTAL GENERAL 0 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel Copilau 

 
 
 

Contrasemneaza, 
                            Secretarul General  

                                                                                        al Judetului  
                                                                                           Marin DOBRE 

 
 

Director Executiv,                                                                                 
Constanta DUMITRU 


