
     
 

    
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale 

în anul 2015” 
 
 

Având în vedere:   
- expunerea de motive nr. 12328/15.12.2014 la Proiectul de hotărâre                        
nr. 12329/15.12.2014; 
- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al 
Judeţului şi Serviciului Juridic – Contencios nr. 12330/15.12.2014 la Proiectul 
de Hotărâre cu privire la: aprobarea „ Calendarului manifestărilor culturale în 
anul 2015” 
- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement nr.12581/17.12.2014; 
- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, 
familie, protecţie copii și culte nr.12472/16.12.2014; 
- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  
nr.12470/16.12.2014; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

                                                                                                                    
                           

 
 



 
 Art. 1. Se aprobă „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2015”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. (1). Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-
Finanțe, Serviciului Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi 
Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a 
Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor de cultură judeţene subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului-judeţul Olt. 
 
  (2). Instituţiile de cultură judeţene comunică organizatorilor 
manifestărilor culturale prezenta hotărâre şi urmăresc realizarea 
manifestărilor respective. 
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