
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională 

Nr. 11916 / 01.11.2018 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Legea privind transparența 

decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, se aduc la cunoștință publică, 

astăzi, 01 noiembrie 2018 următoarele documente: 
 

1. Expunere de motive nr.11168/16.10.2018, Raport Direcția Economică, Buget-

Finanțe nr. 11170/16.10.2018 și Proiect de hotărâre nr 11169/16.10.2018 cu privire 

la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  pentru  

spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în 

domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019 și anexa la proiectul 

de hotărâre.  

Inițiator: Ioan CIUGULEA - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

2. Expunere de motive nr.11171/16.10.2018, Raport Direcția Economică, Buget-

Finanțe nr. 11173/16.10.2018 și Proiect de hotărâre nr 11172/16.10.2018 cu privire 

la: stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului 

Județean Olt,  pe anul 2019 

Inițiator: Ioan CIUGULEA - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

3. Expunere de motive nr.11174/16.10.2018, Raport Direcția Economică, Buget-

Finanțe nr. 11176/16.10.2018 și Proiect de hotărâre nr 11175/16.10.2018 cu privire 

la: - aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară 

de Arte și Meserii în anul școlar 2018-2019; - aprobarea unor taxe și tarife 

pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, 

pentru anul 2019 și anexa la proiectul de hotărâre. 

Inițiator: Ioan CIUGULEA - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

4. Expunere de motive nr. 11180/16.10.2018, Raportul comun al Direcției 

Economică, Buget-Finanțe și al Arhitectului Șef al Județului nr. 11182/16.10.2018 

și Proiect de hotărâre nr 11181/16.10.2018 referitor la: APROBARE  TAXE 

pentru anul 2019 și anexele nr. 1 și nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

Inițiatori: Virgil DELUREANU și Ioan CIUGULEA - Vicepreședinți ai Consiliului 

Județean Olt. 
 

Aceste documente pot fi consultate la avizier și pe site-ul Consiliului Județean Olt. 

Proiectele de hotărâre cu documentația de bază se pot obține, în copie, pe bază de 

cerere depusă la Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea privind 

transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, până la data de 19 

noiembrie 2018, persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris, propuneri, 

sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de acte normative 

supuse dezbaterii publice, cu specificare a articolului sau articolelor din proiectul de act 

normativ propus, a datei trimiterii și a datelor de contact ale expeditorului, astfel: 

- prin e-mail la adresa: cjolt@cjolt.ro  

- prin poștă la sediul Consiliului Județean Olt: Slatina, B-dul. A.I. Cuza, nr.14 

- personal, la doamna Magdalena ȚOLU – Responsabil pentru relația cu societatea  

civilă, Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională.  
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

Serviciul Relații Publice, ATOP 

       și Transparență Decizională 

                                                                                  Magdalena ȚOLU 
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