
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E 
cu privire la  alocarea unei sume din  

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2006 

 
 
           

         Având în vedere: 
 

- expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre     
nr. 8809/20.12.2006; 

- raportul nr. 8808/20.12.2006 al Directiei Buget, Taxe – 
Impozite si Informatizare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt; 

- raportul nr. 8876/21.12.2006 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului;  

- prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice 
locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 108/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 
379/2005. 

 
În temeiul prevederilor 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  h o t a r â r e:  
      

          Art.1.(1) Se aproba suplimentarea sumelor alocate de 
consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2006 cu suma de  300 mii lei RON, prin diminuarea cu aceeasi 
suma a sumelor alocate de consiliul judetean pentru 
echilibrarea bugetelor locale de la bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Olt, conform anexei care face parte din prezenta 
hotarâre 

   (2) În 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” cu suma de 300 mii lei RON. 

Art.2. Prezenta hotarâre  se comunica Directiei Buget, 
Taxe – Impozite si Informatizare,  Compartimentului Buget din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt,  
Consiliilor Locale ale comunelor Babiciu, Balteni, Ghimpeteni, 
Oporelu, Priseaca si Oboga, Directiei Generale a Finantelor 
Publice Olt în vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt. 
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