
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
    cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători 

din județul Olt,care au obținut rezultate deosebite la concursurile 
naţionale, internaţionale şi Olimpiadele naţionale şi internaţionale 

 de specialitate în anul 2013 
 
       

         Având în vedere: 
-   Expunerea de motive nr. 6464/25.06.2013 cu privire la              
proiectul de hotărâre nr. 6465 / 25.06.2013; 
-  Raportul 6466/25.06.2013 al Direcţiei Economice     ; 
- Raportul nr. 6538/26.06.2013 al Comisiei pentru cultura, 
invatamant, activitatea stiintifica,sanatate, familie, protectie copii 
si culte; 
- Raportul nr. 6539/26.06.2013 al Comisiei pentru            muncă, 
protecție socială, activități sportive și de agrement; 
- Raportul nr. 6540/ 26.06.2013 al Comisia pentru administrație 
publică, juridică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor 
omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr. 6541/ 26.06.2013 al Comisiei studii economico-
sociale, Buget-finante, integrare europeana, Administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;  
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1; 4 și 
art. 97 alin(1) 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.1. Se aprobă suma de 70.600 lei pentru premierea 
elevilor şi profesorilor îndrumători din județul Olt, care au obținut 
rezultate deosebite la concursurile naţionale, internaţionale şi 
Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate în anul 
2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2. Plata premiilor se face de la capitolul 51.02 ” Autorităţi 
publice şi acţiuni externe” subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorităţi 
executive”. Direcția Economică  prin serviciul de specialitate va 
proceda conform normelor financiare în vigoare la plata premiilor 
elevilor şi profesorilor îndrumători. 

 
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, 

Serviciului Contabilitate, Financiar şi Informatică, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
    
 

 
PREŞEDINTELE 
Paul STĂNESCU 

 
 
                                                                       Contrasemneaza 
                                                               Secretar al Judeţului Olt 
                                                                       Marin DOBRE 
 
 
 
 
SLATINA, 27.06.2013 
Nr. 89 
 
CA./CA./2 ex. 


