
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
H O T A R Â R E  

 
  cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 

Judetean Olt pe anul 2006  
 
 Având  în vedere : 
? expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre ; 
? raportul nr.8047/29.11.2006, al Comisiei pentru Studii 

Economico-Sociale, Buget-Finante, Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Judetului; 

? prevederile Hotarârii Guvernului nr.1584/2006 privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului, prevazuta în bugetul de stat pe anul 
2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor 
de învatamânt preuniversitar de stat; 

? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 89/2006 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006; 

? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006,                
nr. 379/2005; 

? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 
privind finantele publice locale, aprobata  prin Legea            
nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
In temeiul art. 104 alin. (1), lit. b), alin (3), lit. a) si art. 109 

alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu  
modificarile  si completarile  ulterioare; 

 
          Consiliul Judetean Olt adopta prezenta hotarâre;  



Art.1.  Se aproba rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2006, conform anexei nr.1; 
Art.2. Se aproba rectificarea bugetelor institutiilor de sub 
autoritatea Consiliului Judetean Olt, finantate integral sau partial 
din bugetul local, conform anexei nr.2; 
Art.3. Se aproba suma de 78 mii lei RON pentru realizarea 
filmului documentar ,, Zestrea româ nilor ” în judetul Olt, din care în 
anul 2006 suma de 28 mii lei RON; 
Art.4. Se aproba suma de 60 mii lei RON pentru efectuarea 
unor cheltuieli cu ocazia sarbatorii Craciunului; 
Art.5. Se aproba lista pozitiei ,, Alte cheltuieli de investitii ”     
defalcate pe categorii de bunuri la bugetul fondurilor externe 
nerambursabile la cap. 68.08 ,, Asigurari si asistenta sociala ” 
subcap. 68.08.04 ,, Asistenta acordata persoanelor în vârsta” 
conform anexei nr.3; 
Art.6. Se aproba lista obiectivului de investitii ,, Lucrari 
amenajare la Pavilionul nr.1 barbati ” – Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu , conform anexei nr.4; 
Art.7. Se aproba suma de 180 mii lei RON pentru sustinerea 
cultelor dupa cum urmeaza :  Parohia ,,Sf. Pantelimon”, Slatina – 
20 mii lei RON, Parohia ,,Sf. Treime”,  Slatina – 15 mii lei RON , 
Parohia ,,Înaltarea Domnului”, Slatina – 100 mii lei RON, Parohia 
Vadastra – 10 mii lei RON, Manastirea Calui – 10 mii lei RON, 
Manastirea Clocociov – 10 mii lei RON, Parohia ,,Sf. Împarati 
Constantin si Elena”, Bals – 10 mii lei RON, Parohia ,,Sf. Împarati 
Constantin si Elena”, Serbanestii de Jos – 5 mii lei RON; 
Art.8. Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre; 
Art.9.  Prezenta hotarâre se comunica Directiei  Buget, Taxe - 
Impozite si Informatizare, Compartimentului Buget, Directiei 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt, Directiei Generale a Finantelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire si Institutiei Prefectului - Judetul Olt .   
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