
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
H O T Ă R Â R E  

  cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Reze rvă 
bugetar ă la dispozi ţia Consiliului Jude ţean Olt, prev ăzut în 
bugetul  propriu al Consiliului Jude ţean Olt pe anul 2011 

 
 

 Având  în vedere : 
� expunerea de motive  nr. 5776/20.06.2011 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 5777/20.06.2011; 
� raportul nr. 5778/20.06.2011 al Direcţiei Buget – Finanţe; 
� raportul nr. 6030/27.06.2011 al Comisiei pentru studii 

economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;   
� prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
� prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 

286/2010. 
  

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 hot ărâre; 
 

Art. 1.  (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011, a sumei de 400 
mii lei pentru refacerea unor drumuri comunale si judetene, ca 
urmare a unor fenomene meteorologice, de pe raza judetului Olt, 
dupa cum urmeaza: 



- 200 mii lei pentru drumuri judetene; 
- 200 mii lei – Consiliului Local Barasti pentru DC67, 62, 63 

158, drum satesc, catune Lazaresti-Boboci, ulite satesti – 
Gunesti si Vasaiesti. 

(2) In mod corespunzator se diminueaza creditele la capitolul 
54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 
„Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale” titlul 
V „Fonduri de rezerva” articolul 50.04 „Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia autoritatilor locale” cu suma de 400 mii lei si se 
suplimenteaza la capitolul 84.02 „Transporturi” subcapitolul 
84.02.03.01 „Drumuri si poduri” titlul II „Bunuri si servicii” cu suma 
de 200 mii lei si Consiliului Local Barasti i se aloca suma de 200 
mii lei.     

Art. 2. (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011, a sumei de 400 
mii lei pentru desfasurarea referendumului din data de 
24.07.2011. 

              (2) In mod corespunzator se diminueaza creditele la 
capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 
54.02.05 „Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale” titlul V „Fonduri de rezerva” articolul 50.04 „Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale” cu suma de 400 
mii lei si se suplimentreaza cu aceeasi suma la capitolul 54.02 
„Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii 
publice generale”. 

Art. 3. (1) Se aproba alocarea din Fondul de rezerva 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011, a sumei de 40 mii 
lei pentru refacerea acoperisurilor si picturilor bisericilor din 
parohiile Silistioara – Corabia si Sfanta Treime Corabia. 

              (2) In mod corespunzator se diminueaza creditele la 
capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 
54.02.05 „Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale” titlul V „Fonduri de rezerva” articolul 50.04 „Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale” cu suma de 40 
mii lei si se suplimenteaza cu aceeasi suma la capitolul 67.02 
„Cultura recreere si religie” subcapitolul 67.02.06 „Servicii 
religioase” titlul X „Alte cheltuieli” articolul 59.12 „Sustinerea 
cultelor”. 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al comunei Barasti 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt . 

  
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 

 
        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                Secretar al Jude ţului  
                                                                      Marin DOBRE  
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