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H O T Ă R Â R E 
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului 

pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar 
din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase din județul Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 24 din 27.02.2020 
 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt  nr. 
3046/19.03.2020; 
- Raportul nr. 3050 /19.03.2020 al  Direcției Economice, Buget- Finanțe; 
- Avizul nr.3284/25.03.2020 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat  al 
Judeţului; 
- Avizul nr.3267/25.03.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.3266/25.03.2020 al Comisiei pentru Administrația Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art. 4 alin. (2), art. 5, art. 14 si art. 15  din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin 
Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, modificate si completate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 984/2014; 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  modificările și     
           completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat  pe anul 2020; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023, 
rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 49/18.03.2020; 

 - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 62/12.03.2020 referitoare la      
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      stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus. 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), d) și f) alin. (6) lit. a), art. 182 alin. (1) și  
alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,   

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
        Art.I. Capitolul VIII  din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului 
financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din Județul Olt, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 
27.02.2020 se modifică si va avea următorul cuprins: 
         „ VIII. Termen de depunere  

• Termenul limita  pentru primirea cererilor de finanțare este de 30 aprilie 2020 
inclusiv, cu posibilitatea de prelungire. 

• Solicitanții pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, 
indicând clar denumirea programului. Termenul limita până la care solicitanții pot 
cere informații in scris este  21 aprilie 2020 inclusiv. Răspunsurile la aceste întrebări 
se vor da in scris cel târziu cu 4 zile înainte de data limita pentru depunerea 
propunerilor de proiect. 

                                               E-mail  :   cjolt@cjolt.ro 
                                               Fax      :   0249 437181 
                                               Tel       :   0249 431080 / 431081 int. 157” 
        Art.II. În cazul în care situația creată de răspândirea COVID19 necesită o nouă 
prelungire pentru termenul de depunere a cererilor de finanțare și nu este posibilă 
aprobarea unui nou termen prin hotărâre a consiliului județean, se împuternicește 
Președintele Consiliului Județean Olt pentru a dispune prelungirea termenului reglementat 
la capitolul VIII din Ghidul solicitantului, urmând ca măsurile dispuse prin dispoziție să fie 
aprobate ulterior de Consiliul Județean Olt în prima sa ședință ordinară. 
        Art.III.  Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Consiliului Județean Olt: 
http://www.cjolt.ro, si se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, 
Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 
Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                      
           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                          Secretarul General al Județului Olt 
                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
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                               Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”.  
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