
 
 
 
 
 

           
 
 

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; 

- Raportul nr. 2247/12.03.2019 al Direcției Economice,    Buget 
– Finanțe; 

- Raportul nr. 4270/22.04.2019 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public si privat al judeţului; 

- Raportul nr. 4282/22.04.2019 al Comisiei pentru administrație 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 4257/22.04.2019 al Comisiei pentru cultură, 
învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 
copii și culte; 

- 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 2.000 



județul Olt  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.  

 
 

         PREŞEDINTE 
                       Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                            Secretar al Județului   

                                                                      Marinela Elena ILIE         
 
 
 
Slatina, 24.04.2019 
Nr. 51 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ”pentru” și o 
neparticipare la vot. 
IM/2 ex.  


