
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la : 

• numirea Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor  culturale depuse  în vederea 
atribuirii contractului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 

• numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea şi selecţia ofertelor 
culturale depuse în vederea atribuirii contractului pentru  finanţarea nerambursabilă 
din bugetul Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
pe anul 2013 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  7563/24.07.2013 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
7564/24.07.2013 ; 

- raportul Direcţiei Economice nr. 7565/24.07.2013 la proiectul de hotărâre cu privire la : 
 numirea Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor  culturale depuse  în vederea 

atribuirii contractului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

 numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea şi selecţia ofertelor 
culturale depuse în vederea atribuirii contractului pentru  finanţarea 
nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi 
acţiunilor culturale pe anul 2013 ;  

- raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului nr. 7676/26.07.2013; 

- raportul comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 
7680/26.07.2013; 

- raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr. 7661/26.07.2013; 

- raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte 7669/26.07.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 45 / 09.04.2013 cu privire la aprobare Program 
anual al Consiliului Județean Olt de finanțare nerambursabilă în domeniile sport și 
cultură pentru anul 2013 în condițiile  Legii nr. 350/2005 privind  regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 87/27.06.2013 cu privire la aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru finanţarea nerambursabilădin bugetul Consiliului Judeţean Olt a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183 din 08.07.2013 cu privire la : 
• numirea Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor  culturale depuse  în vederea 

atribuirii contractului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

• numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea şi selecţia ofertelor 
culturale depuse în vederea atribuirii contractului pentru  finanţarea 



nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi 
acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 ; 

- prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. f) şi 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 componența Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor culturale 

depuse în vederea atribuirii contractului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul 
Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013, în 
următoarea componenţă: 
 Preşedinte  :  
- Ovidiu Gerard Oancă - Şef Serviciu Achiziţii, Licitaţii, Contractări din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 Membri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  
- Daniela Lungu – Şef Serviciu – Serviciul Dezvoltare Regională; 
 Membri specialişti în domeniul cultural din cadrul Direcţiei Judeţene pentru 

Cultură Olt:  
- Teodorescu Dorin – director executiv; 
- Iorga Gheorghe - inspector;  
- Comănescu Laurenţiu-inspector 

 
Art.2. Se aprobă componența Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

şi selecţia  ofertelor culturale depuse în vederea atribuirii contractului pentru finanţarea 
nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean Olt,  a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale pe anul 2013, în următoarea componenţă: 
 Membri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  
- Romeo Cîrloganu - Consilier superior – Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări – 

Preşedinte comisie. 
 Membri specialişti în domeniul cultural din cadrul Direcţiei Judeţene pentru 

Cultură Olt:  
- Andronăchescu Cătălin- inspector 
- Alexandru Nicolae - inspector 

         
       Art. 3. Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art. 1 şi 2 va fi adusă la 
cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie şi, respectiv, după caz, după 
soluţionarea eventualelor contestaţii.  
 
       Art. 4. (1) Modul de lucru al comisiei de selecţie şi evaluare va respecta prevederile art. 
72 alin. (2) – art. 76 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,  selecţia ofertelor 



culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă 
din bugetul Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 
2013. 
           (2) În situaţia in care se constată diferenţe mai mari de 20 de puncte între punctajele 
totale acordate pentru aceeaşi ofertă, preşedintele comisiei de evaluare şi selecţie va 
convoca o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză.  
        (3) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se 
reduce, oferta culturală în referinţă va fi supusă unei noi evaluări, realizată de o nouă 
comisie.  
         Art. 5.  Comisia de selecţie şi evaluare stabileşte ierarhia ofertelor culturale pe baza 
punctajului obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea, 
conform următoarelor reguli:  
        a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate şi respectă 
reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, cuantumul finanţării acordate va fi cel 
indicat de către solicitant în aplicaţia depusă;  
        b) în cazul în care cheltuielile din oferta culturală sau o parte a acestora nu sunt 
justificate şi/sau nu respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, cuantumul 
finanţării acordate va fi stabilit de către comisia de selecţie, solicitantul având posibilitatea de 
a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunţa la 
finanţare;  
      c) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate şi respectă 
reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, care este poziţionată ultima în ierarhia 
proiectelor culturale selectate la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri 
suficiente pentru acoperirea integrală a finanţării solicitate, conform lit. a), solicitantul are 
posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a 
renunţa la finanţare.  
 
         Art. 6. (1). Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea ţinând cont 
de regulile aplicabile membrilor comisiilor de evaluare.  
         ( 2). Membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor vor analiza aspectele invocate de 
către contestatori, coroborate cu informaţiile cuprinse în rapoartele şi grilele de evaluare 
întocmite pentru respectivele oferte culturale de către membrii comisiilor de evaluare şi 
selecţie, şi vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind 
organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte, precum şi cu privire la modul de selecţie şi 
evaluare a ofertelor culturale. 

 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Serviciului financiar – 

contabilitate şi informatică, Serviciului achiziții, licitații, contractări, Serviciului juridic-
contencios din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, membrilor 
comisiei de evaluare  şi selecţie, precum şi membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
prevăzute la art.1 şi art. 2, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 
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