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H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 

2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt 
 pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase  

din judetul Olt 
  

                         
    
  Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.3797/11.04.2019 cu privire la proiectul de
 hotărâre nr.3798/11.04.2019; 

-  Raportul nr. 3799/11.04.2019  al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.4268/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 
- Raportul nr.4256/22.04.2019 al Comisiei pentru cultură, învăţământ,                 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
- Prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art.4 alin.(2), art.5, art.14 si art.15  din Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 
82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, 
modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr.984/2014; 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
 modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat  pe anul 2019; 
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- Prevederile Hotărârârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu 
privire la aprobarea bugetului Judetului Olt pe anul 2019 si estimari pe 
anii 2020-2022. 

 
 
     În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (5) lit. b), art. 97, alin. (1), 
art. 98 coroborat cu  art.45 alin. (2) lit.a) 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. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a 
sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult 
apartinând cultelor religioase din Judetul Olt, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.       
        Art. 2.  Prezenta hotarare se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : 
http://www.cjolt.ro, si se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, 
Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

                                        
       PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                         

                                                   

                                         

         Contrasemnează, 
                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                Marinela-Elena ILIE 
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   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  33 voturi „pentru”. 


