
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
                                                                                             
                                               

HOTĂRÂRE    
 

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 

bugetul propriu al Județului Olt, pe anul 2014 
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.9753 /14.10.2014 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr.9754 /14.10.2014; 
 raportul nr.9755 /14.10.2014 al Direcţiei Economice, Buget-
Finanţe; 
 raportul nr.9814 /15.10.2014 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 2014 nr.356/2013 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 adresa nr. 2986/15.09.2014 a Primariei comunei Călui inregistrata 
la Consiliul Judetean Olt sub nr.8717/15.09.2014; 
 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 
Judetului Olt  pe anul 2014, a sumei de 125 mii lei, Primariei comunei 
Călui, în vederea executării unor lucrări complexe de maximă urgență 
a infrastructurii. 

   (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 ,,Fond de 
rezerva” articolul 50.04. ,,Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
autoritatilor locale” cu suma de 125 mii lei si se suplimenteaza cu 
aceeasi suma la capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe” 
subcapitolul 51.02.01.03 “Autoritati executive” titlul VI „Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice locale”, art.51 „Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice locale”, alin 51.01.24 „Transferuri din 
bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare 
catre unitatile administrativ - teritoriale in situatii de extrema 
dificultate ’’si virarea in contul de venituri 21.43.02.08 „ Subventii 
primite din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 
unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de 
extrema dificultate ’’ al bugetului local al Primariei comunei Călui a 
sumei de  125  mii lei . 

Art.2 Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de 
utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit 
art. 1. 

Art.3  Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice 
Buget-Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Primariei 
comunei Calui, Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Olt, 
pentru aducerea la îndeplinire , Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 
  PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU    
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