
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională 

Nr. 2257/13.03.2019 

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, 13 martie 2019 următoarele documente: 
 

1. Expunere de motive nr. 2245/12.03.2019 la Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 

cu privire la: - aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala  

Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi  

tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes 

județean, pentru anul 2019. 

Inițiator: Ioan CIUGULEA - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

2. Proiect de hotărâre nr. 2246/12.03.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la:- aprobarea taxelor 

școlare pentru activitățile prestate de Școala  Populară de Arte şi Meserii în 

anul școlar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi  tarife pentru activitățile 

prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2019. 

Inițiator: Ioan CIUGULEA - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

3. Raportul Direcției Economice, Buget-Finanțe nr. 2247/12.03.2019 la Proiectul de 

hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Școala  Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019; - 

aprobarea unor taxe şi  tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de 

cultură de interes județean, pentru anul 2019. 
 

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

Proiectul 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 25 

martie 2019, persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii 

sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se 

referă, 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, jud. Olt 

- 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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    EXPUNERE de MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - 

aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea 
unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de 

cultură de interes județean, pentru anul 2019 
 

Proiectul de hotărâre propune modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea 
taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife 
pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019. 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Olt poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor 
publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice, de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor 
publice se asigură astfel: 

a) integral din bugetul local; 
b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul 

local; 
c) integral din venituri proprii.  

  Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 67 
alin. (1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se 
contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Veniturile 
proprii ale bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin (1) 



lit. b) și c), provin din prestări servicii, chirii, manifestări culturale și 
sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, 
proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele. 
 La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere 
următoarele: 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018 
cu privire la aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 
de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 221/20.12.2018 
cu privire la desemnarea managerului (directorului general) 
interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt precum și a 
reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul 
Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4, 5 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, 

începând cu data de 01.01.2019 a fost înființat Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură 
din subordinea Consiliului Județean Olt, care au fuzionat prin 
contopire, respectiv: Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Școala Populară de 
Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ”Doina Oltului”.  
       Conform art. 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înscris în Anexa nr. 3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/2018, Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, în subordinea 
Consiliului Județean Olt, finanțată din bugetul județului Olt și din 
venituri proprii. 

În structura organizatorică a Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, reglementată la art. 17 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare, la poziția nr. III este înscrisă Secția Ansamblul Folcloric 



”Doina Oltului”, care, conform art. 55 din același Regulament, are ca 
atribuții prezentarea publică, prin mijloace specifice artei spectacolului, 
a creațiilor culturii populare naționale: dansul popular tradițional și 
muzica populară tradițională. 

Activitatea instituțiilor de spectacole este reglementată de 
Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, care 
la art. 20 prevede sursele de finanțare, inclusiv din venituri proprii.      
        Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 au fost  
aprobate taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019, precum și unele taxe şi 
tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019, printre care și fostul Ansamblu Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului” (tarifele pentru 
activitățile prestate de acesta regăsindu-se la pct. III din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018). 
 Având în vedere cele expuse mai sus, cu adresa nr. 
644/06.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
2083/07.03.2019, noul înființat Centru Județean de Cultură și Artă Olt, 
care, cum am expus anterior, a preluat și activitatea fostului Ansamblu 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului”, a 
înaintat propunerile pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 211/20.12.2018 și a transmis spre aprobare noile 
tarife pentru activitățile culturale prestate de Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt prin Secția Ansamblul Folcloric ”DOINA OLTULUI”.  

Față de această solicitare, se propune modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - 
aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor 
taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de 
interes județean, pentru anul 2019. 

Modificarea privește Punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt mai sus menționată, care va avea următorul cuprins: 
 
”III. Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin Secția 
Ansamblul Folcloric ”DOINA OLTULUI”: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat Tarif 2019 

1. Spectacole susținute de personalul artistic în 
județul Olt  

2.000 
lei/spectacol 

2. Spectacole susținute de personalul artistic în 8.000 



afara județului Olt lei/spectacol 

3. Spectacole în instituții de cultură naționale 3.000 lei/oră 

4. Cheltuieli transport scenă pentru instituții din 
județul Olt 

500 
lei/spectacol 

5. Închirieri scenă pentru instituții din Județul Olt 2.000 
lei/spectacol 

6. Închirieri scenă pentru instituții din afara Județului 
Olt 

20.000 
lei/spectacol 

                                                                                                       ”                
Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor ce vor fi 

aprobate prin această hotărâre constituie venituri ale Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt.  

  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea 
taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife 
pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019, a fost întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR, 
VICEPREŞEDINTE 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Ioan CIUGULEA 
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PROIECT  

 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare 

pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2245/12.03.2019 privind proiectul de 
hotărâre nr. 2246/12.03.2019;  

- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
183/25.10.2018 cu privire la aprobarea înființării Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea numărului de 
personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului 
de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
221/20.12.2018 cu privire la desemnarea managerului 
(directorului general) interimar al Centrului de Cultură și Artă 
Olt precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca 
membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt. 

- Prevederile art. 4, 5 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 



artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 644/06.03.2019 a Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
2083/07.03.2019; 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, 
               

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. c), 
alin. (5) lit. a) pct. 4, art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 
(2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

  
     Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
Art. I. Punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru 
activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii în anul 
şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile 
prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 
2019, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”III. Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin Secția 
Ansamblul Folcloric ”DOINA OLTULUI”: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat Tarif 2019 

1. Spectacole susținute de personalul artistic în 
județul Olt  

2.000 
lei/spectacol 

2. Spectacole susținute de personalul artistic în 
afara județului Olt 

8.000 
lei/spectacol 

3. Spectacole în instituții de cultură naționale 3.000 lei/oră 

4. Cheltuieli transport scenă pentru instituții din 
județul Olt 

500 
lei/spectacol 

5. Închirieri scenă pentru instituții din Județul Olt 2.000 
lei/spectacol 

6. Închirieri scenă pentru instituții din afara Județului 
Olt 

20.000 
lei/spectacol 

                                                                                                     ” 



                                                                                                                     
 Art. II. Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor 
aprobate prin prezenta hotărâre constituie venituri ale Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 

 Art. III. Prezenta hotărâre se publică în  presa locală şi se 
comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget,  
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
                                 INIŢIATOR, 

  VICEPREŞEDINTE 
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

                       Ioan CIUGULEA 
 
 
 
 
 
 

                                                                         AVIZAT, 
                                                            Secretar al Județului   

                                                                      Marinela-Elena ILIE          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM/2 ex. 
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   CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                              
   Direcţia Economică, Buget – Finanţe                                    AVIZAT, 
   Nr.  2247/12.03.2019                                               VICEPREŞEDINTE 
                                                                                   Ioan CIUGULEA 
                                            
 
 
 

R A P O R T 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi 
tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de 

interes județean, pentru anul 2019 
 
 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Olt poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice şi 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de 
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor publice se 
asigură astfel: 

a) integral din bugetul local; 
b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local; 
c) integral din venituri proprii.  

  Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 67 alin. 
(1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se 
contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Veniturile 
proprii ale bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin (1) 
lit. b) și c), provin din prestări servicii, chirii, manifestări culturale și 
sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, 
proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele. 
 La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere 
următoarele: 
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- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018 cu 

privire la aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 221/20.12.2018 cu 
privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt precum și a 
reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul 
Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4, 5 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum 
și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, 

începând cu data de 01.01.2019 a fost înființat Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură 
din subordinea Consiliului Județean Olt, care au fuzionat prin contopire, 
respectiv: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, Școala Populară de Arte și Meserii și 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina 
Oltului”.  
       Conform art. 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înscris în Anexa nr. 3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/2018, Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, în subordinea Consiliului 
Județean Olt, finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii. 

În structura organizatorică a Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, reglementată la art. 17 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare, la poziția nr. III este înscrisă Secția Ansamblul Folcloric 
”Doina Oltului”, care, conform art. 55 din același Regulament, are ca 
atribuții prezentarea publică, prin mijloace specifice artei spectacolului, a 
creațiilor culturii populare naționale: dansul popular tradițional și muzica 
populară tradițională. 
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Activitatea instituțiilor de spectacole este reglementată de 
Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, care la 
art. 20 prevede sursele de finanțare, inclusiv din venituri proprii.      
        Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 au fost  
aprobate taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019, precum și unele taxe şi tarife 
pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019, printre care și fostul Ansamblu Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului” (tarifele pentru 
activitățile prestate de acesta regăsindu-se la pct. III din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018). 
 Având în vedere cele expuse mai sus, cu adresa nr. 
644/06.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
2083/07.03.2019, noul înființat Centru Județean de Cultură și Artă Olt, 
care, cum am expus anterior, a preluat și activitatea fostului Ansamblu 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului”, a 
înaintat propunerile pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 211/20.12.2018 și a transmis spre aprobare noile tarife 
pentru activitățile culturale prestate de Centrul Județean de Cultură și 
Artă Olt prin Secția Ansamblul Folcloric ”DOINA OLTULUI”.  

Față de această solicitare, se propune modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - 
aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi 
tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2019. 

Modificarea privește Punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt mai sus menționată, care va avea următorul cuprins: 
 
”III. Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin Secția 
Ansamblul Folcloric ”DOINA OLTULUI”: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat Tarif 2019 

1. Spectacole susținute de personalul artistic în 
județul Olt  

2.000 
lei/spectacol 

2. Spectacole susținute de personalul artistic în 
afara județului Olt 

8.000 
lei/spectacol 

3. Spectacole în instituții de cultură naționale 3.000 lei/oră 

4. Cheltuieli transport scenă pentru instituții din 
județul Olt 

500 
lei/spectacol 

5. Închirieri scenă pentru instituții din Județul Olt 2.000 
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lei/spectacol 

6. Închirieri scenă pentru instituții din afara Județului 
Olt 

20.000 
lei/spectacol 

                                                                                                       ”                
Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aprobate 

prin această hotărâre constituie venituri ale Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt.  
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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