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HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea încheierii 

 Protocolului de colaborare, în vederea organizării si desfașurării acțiunii 
,,Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015-Slatina”  

 
      Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5366/19.05.2015 la Proiectul de hotărâre 
nr.5367/19.05.2015;  
- Raportul nr.5368/19.05.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe                           
-  Raportul  nr.5751/27.05.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat 
al judeţului; 
- Raportul nr.5743/27.05.2015   al  Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu 
cetățenii; 
- Raportul nr.5701/27.05.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 
 -Raportul nr.5739/27.05.2015  al  Comisiei pentru cultură, învățământ, 
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii și  culte; 
-Raportul nr.5769/27.05.2015 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, 
industrie, servicii publice si comert; 
- Adresa nr. 112/27.04.2015 a Academiei Olimpice Române-Filiala Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4545/27.04.2015;      
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la aprobarea 
bugetului propriu, pe anul 2015, cu rectificările ulterioare; 
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit. a) și c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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       În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) coroborat cu 
art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  hotărâre. 
 

      Art.1.  Se aprobă încheierea  Protocolului de colaborare între județul Olt, 
prin Consiliul Judetean Olt, cu Comitetul Olimpic  și Sportiv Român (COSR) prin  
Academia Olimpică Română (AOR)-Filiala Olt, Instituția Prefectului - Județul 
Olt, Primăria municipiului Slatina, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Olt, Inspectoratul Școlar Județean Olt, Inspectoratul Județean de Poliție Olt, 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ,,Matei Basarab” Olt, Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor                        
,,N. Golescu” Slatina și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, pentru 
organizarea și desfășurarea  acțiunii ,,Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015 - Slatina” din 
data de             11 iunie 2015, în forma prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art. 2. (1) Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Olt  a  sumei de 3.000 lei pentru realizarea obligațiilor ce  revin județului Olt 
prin  Protocolul de colaborare mentionat la art. 1. 
         (2) Plata se efectuează de la capitolul 51.02 ,, Autorități publice si 
actiuni externe”, subcapitolul 51.02.01.03 “Autorități executive”, titlul II 
,,Bunuri si servicii. 
         Art. 3. Se împuterniceste Președintele Consiliului Județean Olt să semneze 
Protocolul de colaborare prevăzut la art. 1. 
         Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, 
Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt, autorităților și 
instituțiilor publice menționate la art. 1, pentru aducere la îndeplinire, precum 
și Instituției Prefectului –Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 
                                      Paul STĂNESCU                                                                         

                                                 
                                           Contrasemnează, 

                                                                                 Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                 Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 28.05.2015 
Nr. 55 
2ex.     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi„pentru”. 
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