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HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice 

 de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

 

 

           Având în vedere: 

 -  Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt          

nr. 3404/05.04.2021; 

-    Raportul comun nr. 3408/05.04.2021 al Direcției Economice, Buget - 

Finanțe și al Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Olt; 

-  Avizul nr. 3515/08.04.2021 al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public 

și Privat; 

-   Avizul nr. 3528/08.04.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 

Cetățenii; 

-  Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 870/01.04.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3250/01.04.2021 prin care solicită 

achiziționarea serviciului de asistență juridică și reprezentare în instanță; 

-  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018 cu 

privire la:  - aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;  

       - aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 

disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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    În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin.5 lit. d) și ale art. 182 

alin. (1) și alin. (4) coroborate cu art. 139 alin. (1) 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 hotărâre.  

 

Art. 1.  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și de 

reprezentare, în condițiile legii, de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 

pentru susținerea intereselor instituției în două cauze având ca obiect recuperare 

prejudicii stabilite prin decizii ale Camerei de Conturi Olt și prin Rechizitoriul 

din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, ce fac 

obiectul Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, respectiv, nr. 445/104/2021, aflate în 

prezent pe rolul Tribunalului Olt, până la soluționarea definitivă a acestora. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget–

Finanțe, Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar General al Județului 

                                                                Marinela – Elena ILIE 
 

 

 

 

 

 

Slatina, 09.04.2021 

Nr. 60 
AVS/AVS/2ex. 

 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi ,,pentru”.  


