
             
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 
  cu  privire la revocarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt   
 nr. 29/25.02.2010 şi repartizarea pe unit ăţi administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drum urile 

jude ţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010, pentru sus ţinerea programelor de 
dezvoltare local ă şi pentru sus ţinerea proiectelor de 

infrastructur ă care necesit ă cofinan ţare local ă    
 

 Având  în vedere : 
� expunerea de motive nr. 3231/21.04.2010 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 3232/21.04.2010; 
� raportul nr. 3233/21.04. 2010 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
� raportul nr. 3182/21.04.2010 al Comisiei pentru Studii 

Economico – Sociale, Buget – Finanţe, Integrare 
Europeană, Administrarea      Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului; 

� prevederile art. 4 lit. c)  şi lit. d) şi anexele nr. 6 şi nr. 7 din 
Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010; 

� procesul – verbal nr.  3196/21.04.2010 privind consultarea 
structurilor asociative ale primarilor din judeţul Olt; 

� prevederile art. 33 alin. (1), alin. (3) lit. b), lit. f) şi lit. g), 
alin. (5) şi art. 18 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

� adresa nr. 2380/28.01.2010 a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Olt,  înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 667/29.01.2010; 

� adresa nr. 370097/28.01.2010 a Ministerului Finanţelor 
Publice, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
682/01.02.2010. 

 



In temeiul art. 91 alin. (1) , lit. b), alin (3), lit a) şi art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
          Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 
        Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
29/25.02.2010 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

Art. 2.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2010, în sumă de 15.972 mii lei, 
conform anexei nr. 1. 

Art. 3.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ  
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, în sumă de 
14.931 mii lei, conform anexei nr. 2. 

Art. 4.  Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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