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HOTARARE

cu privire la alocarea de fonduri suplimentare în perioada 2016-2021 în
condițiile în care Municipiul Craiova va fi desemnat,,Capitală  Europeană a

Culturii 2021”

Avand in vedere:
-expunerea de motive nr. 10324/22.09.2015 la Proiectul de hotarare
nr. 10325/22.09.2015;
-raportul nr. 10326/22.09.2015 al Directiei Economice, Buget-Finate;
-raportul nr.10397/23.09.2015, al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
-raportul nr.10398/23.09.2015, al Comisiei pentru administratie
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului si relatii cu cetatenii;
-raportul nr.10399/23.09.2015, al Comisiei pentru cultura, invatamant,
activitate stiintifica, sanatate, familie, protectie copii si culte;
- adresa Asociatiei ,,Craiova Capitala Europeana a Culturii 2021”,
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 10167/17.09.2015;
-prevederile art. 25 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

       În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si
art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu art. 98 si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1 Judetul Olt, prin Consiliul Judetean Olt, va aloca surse de
finantare din bugetul Judetului Olt in perioada 2016-2021,in suma de 18.000
mii lei, suplimentar fata de sumele ce vor fi alocate institutiilor de cultura din
subordine, dupa cum urmeaza:
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-suma de 9.000 mii lei, pentru anii premergatori anului 2021, prevazuta
a fi alocata si distribuita in functie de obiectivele de investitii si evenimentele
culturale din judetul Olt;

-suma de 9.000 mii lei, pentru anul 2021, prevazuta  a fi alocata si
distribuita pentru evenimente care sa puna in valoare specificul cultural al
judetului Olt.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice,
Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget  Impozite  și Taxe, pentru aducerea la
îndeplinire, Asociatiei ,,Craiova Capitala Europeana a Culturii 2021”,
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.

  PREŞEDINTE
  Paul STĂNESCU

Contrasemneaza,
                                                                                        Secretar al Judeţului

Gabriel BULETEANU
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 33  voturi ,,pentru”


