HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la
Asociația “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2021

Având în vedere:
➢ Referatul de aprobare nr. 4952/18.05.2021 al Președintelui
Consiliului Județean Olt;
➢ Raportul comun nr. 4957/18.05.2021 al Direcţiei Economice ,
Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ;
➢ Avizul nr. 5321/25.05.2021 al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
➢ Avizul nr. 5333/25.05.2021 al Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii;
➢ Avizul nr. 5326/25.05.2021 al Comisiei pentru agricultură,
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ
➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 36/31.03.2011 cu privire la
aprobarea asocierii Județului Olt cu unele localități din județul Olt,
cu persoane juridice și reprezentanți ai Societății civile în cadrul
Asociației “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ;
➢ Prevederile art.14 alin. (2) și art.30 lit. m) din Statutul Asociației
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, înscris în Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 36/31.03.2011;
➢ Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
➢ Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
➢ Prevederile art. 10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 54/09.04.2021 cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt
pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;
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➢ Adresa Asociației ”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”
nr. 97/22.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.3019/25.03.2021, privind cotizația aferentă anului 2021,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și e), alin.(7) lit. a), art.182
alin. (1) și (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 hotărâre.
Art.1. Se aprobă cotizația Județului Olt pentru anul 2021 la
Asociația “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în valoare de
36.509 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare
Regională, Direcției Economice, Buget - Finanțe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire,
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul
Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează
Secretar General al Judeţului
Marinela - Elena ILIE

Slatina, 27 mai 2021
Nr. 82

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” .

/L.D. ( 2 ex.)
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