
 1 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                                                                       

         
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

cu privire la:  
 - aprobare asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal 
în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Festivalul 
de Teatru Caracal 2013, Ediția a III-a” 

                 - aprobarea contractului de servicii încheiat  în vederea     
  organizării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal   
  2013,  Ediția a III-a” 

 
         

         Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 6534/26.06.2013 cu privire la proiectul 

de hotărâre nr. 6535/26.06.2013;   
 Raportul nr. 6536/26.06.2013 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
 Raportul nr. 6531/26.06.2013 al Comisiei pentru Studii Economico 

– Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 Raportul nr. 6540/26.06.2013 al Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  

 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;  
 prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

        În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e) şi alin. (6) lit. a), c) 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: 
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 Art.1.  Se aprobă asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul 
Judeţean Olt, şi Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al 
municipiului Caracal,  în vederea organizării şi finanţării 
evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2013, Ediția a III-a”. 
        Art. 2.  Se aprobă contractul de servicii încheiat între Municipiul 
Caracal, prin primar, în parteneriat cu Consiliul Județean Olt, prin 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, în calitate de achizitor, și Asociația 
„Mișcarea de Rezistență Marius Țucă” Bucureşti, în calitate de prestator, 
înregistrat la Consiliul Local al municipiului Caracal sub nr. 
6449/18.04.2013,  la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5808/05.06.2013 şi la 
Asociaţia „Mișcarea de Rezistență Marius Țucă” sub nr. 11/18.04.2013, în 
vederea organizării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2013 
Ediția a III-a”, anexat la prezenta hotărâre. 
 
        Art. 3.  Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2013, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 173/18.12.2012, se modifică şi se 
completează în mod corespunzător cu evenimentul prevăzut la art. 1. 
 
 Art. 4. (1) Se aprobă cuantumul contribuţiei  Consiliului Județean Olt 
în sumă de 200 mii lei în vederea organizării  şi finanţării evenimentului 
„Festivalul de Teatru Caracal 2013 Ediția a III-a”. 
             (2) Bugetul Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013 urmează a fi 
rectificat în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în luna iulie a.c. 
         

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget - Finanţe, 
Serviciului Buget,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Consiliului local al municipiului Caracal, Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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