
 
   
 
 
 
 
 
 
 
           
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: utilizarea excedentului anual al bug etului local 

rezultat la încheierea exerci ţiului bugetar al anului 2011   
 
         Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 116/06.01.2012  cu privire la    
    proiectul de hotărâre nr. 117/06.01.2012; 

-   Raportul nr. 118/06.01.2012 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
     - Raportul nr.776/25.01.2012 al Comisiei pentru Studii                                                     
     Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 
     Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 
293/2011;  

- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor 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  h o t ă r â r e:    
      
         Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului 
local al Consiliului Județean Olt rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2011 în sumă de 18.980.112,05 lei pentru 



finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, după cum 
urmează: 

- Reabilitarea drumului III – 3004 Trantenik Orehovitza Road 
III 137 și modernizarea DJ 544 Urzica Stefan cel Mare 
Județul Olt - 1.118.164,84 lei; 

- Îmbunătățirea infrastructurii în zona de graniță Olt Pleven, 
prin reabilitarea DJ 543 Corabia Izbiceni, Județul Olt și a 
drumului III – 3402 Pleven -1.473.231,65 lei; 

- Managementul situațiilor de urgență provocate de 
evenimente hidro- meteo periculose și de calitatea mediului 
– 1.924.801,23 lei; 

- Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Olt – 
5.513.306,7 lei; 

- Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina – 8.898.607,63 
lei; 

- Amenajare scuar urban la sediul Consiliului Judeţean Olt – 
52.000 lei. 

  Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – 
Finanţe, Serviciului Buget, Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
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