
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 

                                                                                                                             
 

 
HOTARÂRE 

 
 

cu privire la : - modificarea repartizarii pe unitati administrativ -   
                          teritoriale a sumelor alocate de consiliul judetean 
                          pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 
      
 
 Având în vedere : 
 
  

- expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre ; 
- raportul nr. 3176/17.05.2005  Directiei Buget ,Taxe-Impozite si 

Informatizare  din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt; 

- avizul nr.3424/24.05.2005 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 prin Legea nr.108/2004 
si modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.9/2005; 

- 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 â r e: 
 

 Art.1.(1) Se aproba suplimentarea sumelor alocate de consiliul 
judetean pentru echilibrarea bugetelor locale la localitatile Curtisoara, 
Dobrun,Osica de Sus si Cârlogani, beneficiare ale Programului 
SAPARD Masura 2.1 ,,Dezvoltarea si înbunatatirea infrastructurii 
rurale,,  în vederea platii dobânzilor si comisioanelor bancare aferente 
creditelor contractate de consiliile locale respective cu bancile 
comerciale; 
  (2) Sumele se vor aloca în functie de nivelul dobânzilor si 
comisioanelor transmise de bancile cu care consiliile locale 
mentionate la alin.(1) au încheiat contracte de credit; 
                (3) În mod corespunzator se diminueaza bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt la partea de venituri la indicatorul ,,sume 
alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale,, cod 
31.02.03; 
                (4) Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean Olt 
sa aprobe diminuarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt 
conform prevederilor alin.(3); 
       Art.2. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget,Taxe-
Impozite si Informatizare, Compartimentului Buget din cadrul 
Consiliului Judetean Olt,  Directiei Generale a Finantelor Publice Olt 
pentru aducerea la îndeplinire si Prefectului Judetului Olt. 
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