
 

   

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt  

              pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 
 
 
 
Având în vedere: 
➢ referatul de aprobare nr.12551/14.11.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ raportul nr. 12555/14.11.2022 al Direcției Economice, Buget-Finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  
➢ avizul nr. 12930/22.11.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și 
Privat; 

➢ avizul nr. 12934/22.11.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21/28.01.2022 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-
2025, cu rectificările ulterioare; 

➢ prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, 
 

   În temeiul art.173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) și alin.5 lit. b), 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, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
  
Art.1.(1) Se aprobă suma de 320 mii lei pentru acordarea de daruri, cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă, copiilor din centrele de plasament, căsuțele de tip 
familial şi alte tipuri de servicii sociale, persoanelor adulte, vârstnice și cu 
handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență socială din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt din 
subordinea Consiliului Județean Olt, precum și grupurilor de copii care colindă 
la sediul Consiliului Județean Olt. 
      (2) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă din capitolul 51.02 - ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 - “Autorități executive” Titlul 
II -“Bunuri și servicii”, articolul 20.30.02 - “Protocol și reprezentare”. 
      Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – 
Finanţe, Serviciului Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
 
 
 
 
           Contrasemnează,  

              Secretarul  General al Județului, 
                 Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 24.11.2022 
Nr. 164 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot. 

                                                       
/C.A. ( 2 ex.)  


