
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

HOTARARE 
 

cu privire la : - rectificarea bugetului propriu al Consiliului  
                          Judetean Olt pe anul 2005 
      
 Avand in vedere : 
  

- expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarare ; 
- raportul nr.318/20.01.2005 al Directiei Buget si Integrare Europeana 

din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- raportul nr.286/19.01.2005 al Directiei Administrarea Drumurilor si 

Urbanism din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- avizul nr.430/26.01.2005 al comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004;  
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004. 

 
In temeiul art.104 alin (1) , lit.e) si art. 109 , alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare , 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta   h o t a r a r e: 
 

 Art.1 . Se aproba rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean 
Olt pe anul 2005 conform anexei nr.1; 
 Art.2. Se aproba veniturile din contributia lunara de intretinere a 
persoanelor asistate din Centrele de Ingrijire si Asistenta, pe anul 2005, in 
suma de   4.109.196 mii lei ; 



 Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2005 conform anexei nr.2; 
 Art.4. (1) Se aproba diminuarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru 
drumurile judetene si comunale cod 33.02.04 din bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt cu suma de 8.680.000 mii lei , respectiv 
suplimentarea cu aceeasi suma la Consiliul Local Colonesti;  
   (2) In mod corespunzator se diminueaza cheltuielile bugetului 
propriu al Consiliului Judetean Olt de la cap.68.02 ,, Transporturi si 
comunicatii,, cu suma de 8.680.000 mii lei; 
 Art.5 . Se aproba suplimentarea creditelor la cap.59.02 ,,Cultura, religie 
si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret,, subcap.59.02.15 ,,Culte 
religioase,, cu suma de 300.000 mii lei pentru Manastirea Clocociov, prin 
diminuarea cu aceeasi suma de la cap. 51.02. ,, Autoritati publice,, titlul 70 
,,Cheltuieli de capital,, 

Art. 6 (1) Se aproba diminuarea sumelor alocate de consiliul judetean  
pentru echilibrarea bugetelor locale cod 31.02.03 de la bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt cu suma de 300.000 mii lei respectiv suplimentarea 
cu aceeasi suma la Consiliul Local Scornicesti in vederea finantarii 
Ansamblului Profesionist ,,Calusul Scornicesti,, 
    (2) In mod corespunzator se diminueaza cheltuielile bugetului 
propriu al Consiliului Judetean Olt de la cap.68.02 ,,Transporturi si 
comunicatii,, cu suma de 300.000 mii lei; 
 Art.7. Anexele 1 - 2 fac parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.8. Prezenta  hotarare   se   comunica  Directiei   Buget  si  Integrare 
Europeana, Compartimentului Buget, Directiei Economice Taxe si Impozite, 
Directiei Administrarea Drumurilor si Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Olt, Directiei Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la 
indeplinire si Prefecturii judetului Olt. 
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