
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal 

Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  4807/17.05.2017  la Proiectul de hotărâre nr.  

4808/17.05.2017; 

- Raportul comun nr. 4809/17.05.2017 al Direcției Economice, Buget –Finanțe 

și al Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- Raportul Comisiei pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii, nr. 

4978/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului, nr. 

5005/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte, nr. 5027/24.05.2017; 

- Adresa  Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt nr. 358 /09.05.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4508/09.05.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/23.03.2017 cu privire la aprobarea 

bugetului județului Olt pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, rectificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 67/27.04.2017; 

 

 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin.(6) lit. a), art. 97 alin. (1), 

art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(2) lit. a) și f) și art. 115 alin.(2) lit. c) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.  Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la 

organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a la fotbal pe teren redus, 

rezervat copiilor născuți în anul 2006, care se va desfășura în perioada 10-11.06.2017. 

Art. 2.  (1) Consiliul Județean Olt va sprijini organizarea “Memorialului Eugen 

Stanciu” ediția a II-a, cu suma de 1200 lei necesară achiziționării unui set complet de 

echipament sportiv ce va fi acordat cu titlu de premiu echipei caștigătoare a turneului. 

(2)  Suma de 1200 lei va fi alocată din bugetul propriu al Județului Olt, de la 

capitolul  51.02. “Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 

“Autorități executive și legislative“, paragraful 51.02.01.03. “Autorități executive“, 

titlul II “Bunuri și servicii”. 

Art. 3. Instituțiile partenere - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și 

Asociația Județeană de Fotbal Olt vor prezenta Consiliului Județean Olt- Direcției 

Economice, Buget-Finanțe, în termen de 15 zile de la încheierea turneului, documente 

justificative privind utilizarea sumei aprobate de la bugetul județului Olt, conform 

destinației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar –Contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Județene pentru Sport 

și Tineret Olt și Asociației Județene de Fotbal Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului- Județul Olt. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                           Contrasemnează, 

                                                          Secretarul Județului 

                                                          Gabriel BULETEANU 

 

 

 

Slatina, 25.05.2017 

NR. 76     
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Prezenta hotarâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru” și o abținere. 
 


