
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
H O T Ă R Â R E 

 
 

cu privire la:  
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt  

nr. 178/ 20.12.2013 referitoare la  
- aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2013 - 2014 
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de       unele 
instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2014 
 
 

 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 8477/08.09.2014 privind proiectul de hotărâre 
nr. 8478/08.09.2014;  
-  Raportul nr. 8479/08.09.2014 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe; 
- Raportul nr. 9814 /15.10.2014 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 
- Prevederile art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 282 şi art. 283 alin. (1);(3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa nr. 591/25.08.2014 a Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 8345/03.09.2014. 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), 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. Tariful menționat la punctul III. 1. din anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 178/2013 cu privire la: 
 - aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară 
de Arte şi Meserii Slatina în anul școlar 2013-2014   
- aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții 
de cultură de interes județean, pentru anul 2014, tarif aprobat la art. 1 alin. 
(2) si (3) din hotărârea susmenționată, 
 se modifică după cum urmează: 
 
« III. Ansamblul Profesionist pentru promovarea Culturii Tradiționale ”Doina 
Oltului” 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciului prestat  
 

Tarif 
              

  1. Spectacolele susținute sunt efectuate de personalul 
artistic (orchestra, dansatori, soliști vocali) – cu durata 
cuprinsa intre 2 si 3 ore  

     2.000 
lei/spectacol 

                                                                                                                                       
 Art. II. Sumele provenite din încasarea tarifului aprobat prin prezenta 
hotărâre constituie venituri ale Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului”. 
 Art. III. Tariful prevăzut la art. I se aplică începând cu data de 
16.10.2014, dată la care prevederile contrare prezentei hotărâri își 
încetează aplicabilitatea.  

 Art. V. Prezenta hotărâre se publică în  presa locală și se comunică 
Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget,  Impozite și Taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  

          
 

  PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU    

                                                                       
 

                                                            Contrasemnează, 
                                                                         Secretar al Judeţului Olt 
                                                                           Gabriel BULETEANU 
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