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H O T Ă R Â R E 
    cu privire la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Olt nr. 89/27.06.2013 
       

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7436/19.07.2013 cu privire la   

proiectul de hotărâre nr. 7437/19.07.2013; 

- Raportul  nr.  7438/19.07.2013  al  Direcţiei Economice – 
Serviciul Financiar Contabilitate şi Informatică din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;    

- Raportul nr. 7669/26.07.2013 al Comisiei pentru cultură, 
învătământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii 
şi culte; 

- Raportul nr. 7671/26.07.2013 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 7676/26.07.2013 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrarea europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;    

- Raportul nr. 7680/26.07.2013 al Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;      

- Referatul nr. 7025/09.07.2013 al doamnei Ginerica Miruna 
Andra ; 

- Adresele nr. 4463 din 09.07.2013 şi nr. 4724 din 
19.07.2013 ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, 
înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7015 din 
09.07.2013 şi, respectiv, nr. 7435 din 19.07.2013; 
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- 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 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. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89 din 
27.06.2013  cu privire la acordare premii pentru elevii şi profesorii 
îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la 
concursurile naţionale, internaţionale şi  Olimpiadele naţionale şi 
internaţionale de specialitate în anul 2013, se modifică şi se 
completează, după cum urmează:  
 
 1. Art. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
       ,, Art. 1. Se aprobă suma de 71.600 lei pentru premierea 
elevilor şi profesorilor îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut 
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.” 
 
      2.  Titlul punctului nr. 1 din Anexă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
       ,, → Premiul, în valoare de 1.000 lei, se acordă elevilor 
care au obţinut locul I la Olimpiadele naţionale de 
specialitate,  ocupantului locului II  la concursul organizat de 
NASA, calificaţilor în loturile lărgite ale României pentru 
Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori, Olimpiada 
internaţională de fizică şi Olimpiada  ,, Ştiinţele Pământului”, 
precum şi câştigătorilor Cupei Hagi”. 
 
      3. După poziţia nr. 36 a punctului nr. 1 din Anexă se 
introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 37, cu următorul cuprins: 



 3 

         
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa            
Disciplina 

Unitatea 
şcolară 

Rezultatul 
obţinut 

37 VOINICU C. IONUŢ 
BOGDAN 

 a X-a         
Olimpiada 
internaţională 
,,Ştiinţele 
Pământului” 

Colegiul 
Naţional          
Ion Minulescu 
Slatina 

Calificare în 
lotul lărgit 
al României 

 
 
 Art. II. (1) - Plata premiului prevăzut la art. I pct. 3 se face de 
la capitolul 51.02 ” Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 
subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorităţi executive”. 
        (2) - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt, prin serviciul de specialitate, va 
proceda, conform normelor financiare în vigoare, la plata 
premiului elevului Voinicu C. Ionuţ Bogdan. 

 
       Art. III.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, 
Serviciului Financiar-Contabilitate şi Informatică, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, 
elevului Voinicu C. Ionuţ Bogdan, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
                                                                                           Contrasemnează 
                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                  Marin DOBRE 
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