
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               H O T A R Â R E  PROIECT 
 
 cu privire la: acordarea unui ajutor umanitar pentru  

   populatia sinistrata din judetul Olt  ca  
   urmare a inundatiilor din luna iulie 2005 

 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului 
de hotarâre; 

- raportul nr. 6452/13.09.2005 al Directiei Economice din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 

- adresa nr. 587/13.09.2005 a SC PETROM SA Sucursala 
PECO Olt; 

- avizul nr. 7079/21.09.2005 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

- avizul nr. 7080/21.09.2005 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica,apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 7082/21.09.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 823/2005 privind 
acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru 
populatia sinistrata ca urmare a inundatiilor din luna iulie 
2005; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 
829/29.07.2005 privind transferul fara plata la consiliile 
judetene din judetele afectate de inundatiile din luna iulie a 
unor materiale scoase definitiv din Rezerva de Mobilizare 
a Ministerului Sanatatii în baza Hotarârii Guvernului nr. 



1092/2003 si repartizarea acestora conform Hotarârii 
Guvernului nr. 823/21.07.2005; 

- 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.104 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 acorda un ajutor umanitar cu titlul gratuit în 
limita sumei de 4.000 lei (RON) pentru  încarcarea unui numar 
de 116 butelii aragaz, repartizate judetului Olt din Rezerva de 
mobilizare a Ministerului Sanatatii, în scopul ajutorarii populatiei 
sinistrate din zonele afectate de inundatiile produse în luna iulie 
2005. 
  (2) Plata se face din bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Olt de la subcapitolul ,,72.02.07” – Servicii de 
urgenta, titlul cheltuieli materiale. 
 Art.2. Prezenta hotarâre se comunica Directiei 
Economice, Directiei Buget, Taxe-Impozite si Informatizare din 
cadrul aparatului propriu al Consiliul Judetean Olt pentru 
aducerea la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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