
H O T Ă R Â R E

cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite în
domeniul culturii pe anul 2015

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.13422/08.12.2015 cu privire la  proiectul de
hotărâre nr.13423/08.12.2015;
- Raportul nr. 13424/08.12.2015 al Direcției Economice Buget Finanțe
- Raportul nr. 13945/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat  al judeţului
- Raportul nr. 13957/16.12.2015 al Comisiei  pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu
cetățenii
- Raportul nr. 13983/16.12.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire
la  aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii
2016-2018, cu rectificările ulterioare;
- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Olt nr.270/02.12.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 13211/03.12.2015;
- Diplomele acordate de către Comisia Națională pentru Salvagradarea
Patrimoniului Cultural Imaterial în data de 09.11.2015 domnului Dumitru
LICEANU din localiatea Vădastra, județul Olt și domnului Petre FERARU
din localitatea Oporelu, județul Olt



- Medalia “ Meritul Cultural” Clasa a III-a , categoria E- Patrimoniul cultural
național nr. 101745 din data de 09.11.2015 acordata de către
Președintele României domnului Dumitru LICEANU
- Medalia “ Meritul Cultural” Clasa a III-a , categoria E- Patrimoniul cultural
național nr. 101740 din data de 09.11.2015 acordata de către
Președintele României domnului Petre FERARU
- Prevederile anexei nr. 8, Capitolul I, punctul B din Legea bugetului de
stat pe anul 2015 nr.186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit.a),pct.4 și art. 97, alin. (1),
art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit. a) și 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. Se aprobă acordarea de premii individuale în valoare netă de
2.500 lei domnului Dumitru LICEANU din localiatea Vădastra, județul Olt și
domnului Petre FERARU din localitatea Oporelu, județul Olt ca urmare a
obținerii și acordării de către Ministerul Culturii a titlului onorific de “Tezaur
Uman Viu” și acordării de către Președinția României a Ordinului și
Medaliei “Meritul Cultural”.

Art.2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul
51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03

“Autorități executive”, titlul II “Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 “
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget -
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducerea la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.


