
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

H O T A R A R E 
cu privire la: aprobarea utilizarii  fondului  

de rulment pe anul 2010 
 

        Avand în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 1029/11.02.2010 cu privire la 
proiectul de hotarare nr. 1030/11.02.2010; 
- Raportul Direcției Buget – Finanțe nr. 1031/11.02.2010; 
- Raportul nr. 1446/23.02.2010  al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finanțe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public și privat al județului; 
-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 
11/2010. 
       
        In temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. b), alin. (3) lit. a) si 
art. 97 alin (1) din Legea  administratiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
        Consiliul Judetean Olt adopta prezenta h o t a r a r e: 
 
Art.1 Se aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2010 
pentru finanțarea unor obiective de interes județean după cum 
urmează: 



1) ,,Extindere pavilion nr. 4 femei, Spitalul de psihiatrie 
cronici Schitu” in suma de 1.025 mii lei, conform anexei 
nr. 1 la proiectul de hotarare. 

2) ,,Imprejmuire, sistematizare verticala si reamenajare corp 
cladire ,,C4,, la fostul Centru de plasament Zorile”, suma 
de 700 mii lei, conform anexei nr. 2 la proiectul de 
hotarare. 

3) ,,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ604, 
km36+717-74+749 jud Olt”, suma de 8.342 mii lei 
reprezentand cofinantarea proiectului, conform anexei nr. 
3 la proiectul de hotarare.    

 
Art.2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta 
hotarâre. 

Art.3. Prezenta hotarâre se comunică Direcției Buget – Finanțe, 
Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Tehnice si 
Investiții, Direcției Contabilitate, Financiar - Administrativ  din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, 
Direcției Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la 
indeplinire, Președintelui Consiliului Judetean Olt și Instituției 
Prefectului - Județul Olt. 
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