
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                     

                                                                      
                                           

HOTĂRÂRE 
 

        cu privire la : - alocarea unei sume din Fondul de Rezerva   
       bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt , prevazut in 

bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2012  
 
 

Având în vedere: 
�expunerea de motive nr.7134/14.08.2012 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr. 7135/14.08.2012  ;   
�raportul nr. 7136/14.08.2012 al Directiei Buget-Finante ; 
 �raportul nr. 7217/20.08.2012 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeana, 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 2012 nr.293/2011, cu 
modificările 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  ulterioare; 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  h o t ă r â r e:  



 
 

 Art.1 (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Consiliului Judetean Olt , prevazut in bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt  pe anul 2012, a sumei de 10 mii lei Primariei 
Orasului Corabia , pentru organizarea celei de a - XXXIX - a editie a 
festivalului ,,Corabia de Aur ‘’ 
          (2) In mod corespunzator se diminueaza creditele la 
capitolul 54.02 ,,Alte servicii publice generale” , subcapitolul 54.02.50 
,, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale” , titlul V 
,,Fond de rezerva” articolul 50.04. ,, Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia autoritatilor locale” cu suma de 10 mii lei si se 
suplimenteaza cu aceeasi suma la capitolul 67.02 ,,Cultura, recreere 
si religie” subcapitolul 67.02.50 ,, Alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” titlul VI  ,,Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice locale” 
 Art.2  Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Buget-
Finanţe, Serviciului Buget,  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt , Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, 
Primariei Orasului Corabia pentru aducerea la îndeplinire , 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt . 
 

 
 

PREŞEDINTE 
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    CONTRASEMNEAZA,    

                                                            Secretar al Judeţului 
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