
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
                                                            

H O T A R Â R E  
cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 

influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2005 

 
          Având în vedere: 
? expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? raportul nr.4818/12.07.2005 al Directiei Buget Taxe- 

Impozite si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Olt; 
? avizul nr.5104/22.07.2005 al comisiei pentru studii 

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

? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.66/2005 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005; 

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

? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 
511/2004; 

 
        În temeiul prevederilor 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 adopta prezenta hotarâre: 



 
 
Art. 1   Se aproba repartizarea pe unitati administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. destinate finantarii 
cheltuielilor de personal ale institutiilor de învatamânt 
preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, 
oraselor si municipiilor,pe trim. IV   în suma de 12.053,20 mii lei 
conform anexei nr.1.   
Art. 2   Se aproba repartizarea pe unitati administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru subventionarea 
energiei termice livrate populatiei, pe trim. IV, în suma de 804 
mii lei , conform anexei nr.2. 
Art. 3     Anexele nr.1- 2 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
Art. 4       Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget, Taxe 
Impozite si Informatizare din cadrul aparatului propriu al  
Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale a Finantelor 
Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire si Prefectului 
judetului Olt. 
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