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    PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul manifestărilor 

culturale în anul 2022” 
 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 5565/12.05.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1764/11.05.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 5508/11.05.2022; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021 cu 

privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2022”. 
 
   În temeiul art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. d), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 
 Art.I. La poziția nr.182 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021, coloana a 4-a 
„Locul și perioada de desfășurare” se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Localități din județul Olt, 12-19 iunie”. 

Art.II. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Serviciului Administrație 
Publică și Monitorizare Proceduri Administrative, Președintelui Comisiei pentru 
Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte a 
Consiliului Județean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 
Județul Olt. 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                        AVIZAT 
                                                              SECRETAR GENERAL  AL  JUDEŢULUI 

                                                              Marinela - Elena ILIE 
 
A.M.V./2ex. 

       Nr. 74/12.05.2022 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul 
manifestărilor culturale în anul 2022” 

 
 Proiectul de hotărâre propune modificarea poziției nr.182 din  „Calendarul 
manifestărilor culturale în anul 2022”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.190/22.12.2021, întocmit cu respectarea prevederilor art. 173 alin.(1) lit.d) și alin. (5) lit.d) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, conform cărora consiliul județean îndeplinește atribuții 
privind gestionarea serviciilor publice de interes județean şi asigură, potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
județean privind cultura. 
 Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021 s-a urmărit 
realizarea cunoaşterii, păstrării şi promovării valorilor culturale ale judeţului Olt, precum şi 
susţinerea unei vieţi spirituale proprii, manifestările prevăzute în calendarul ce constituie 
anexă la hotărârea menționată, fiind propuse de către instituţiile de cultură subordonate 
Consiliului Judeţean Olt. 
  În „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022” figurează la poziția 182 
evenimentul „Festivalul Călușului Oltenesc”. Acest festival a fost programat să se 
desfășoare în perioada 20-27 iunie și este generat, în calitate de organizator de către 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, Secția Programe, Proiecte, Impresariat, 
Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, în colaborare cu  
Palatul copiilor „Adrian Băran”, sub egida Consiliului Județean Olt și având ca parteneri mai 
multe primării din județul Olt. 
 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin adresa nr.1764/11.05.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt cu nr. 5508/11.05.2022, ne aduce la cunoștință faptul că  Palatul 
Copiilor „Adrian Băran”  i-a înaintat solicitarea de a desfășura împreună acest eveniment 
cultural în perioada 12-19 iunie, interval specific/tradițional (Rusaliile), fapt determinat și de 
data fluctuantă a sărbătoririi Paștelui. 
 Astfel, prin această adresă Centrul Județean de Cultură și Artă Olt solicită 
modificarea în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022” a perioadei de desfășurare 
a acestui eveniment cultural, respectiv 12-19 iunie, în loc de 20-27 iunie. 
 Având în vedere cele menționate mai sus, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care se propune modificarea  poziției nr.182 din „Calendarul manifestărilor culturale în 
anul 2022”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021, respectiv 
coloana a 4-a „Locul și perioada de desfășurare” care va avea următorul cuprins: „Localități 
din județul Olt, 12-19 iunie”. 
 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul 
manifestărilor culturale în anul 2022” este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propun aprobarea lui în forma în care a fost prezentat. 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
A.M.V./2ex. 

       Nr. 5565/12.05.2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Juridic - Contencios  
Serviciul Administrație Publică  
și Monitorizare Proceduri Administrative  
Nr. 5570/12.05.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din 

„Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022” 

 
Potrivit prevederilor art. 173 alin.(1) lit.d) și alin. (5) lit.d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean şi asigură, potrivit competențelor sale și în 
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 
privind cultura. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021 a fost aprobat 

„Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022”. 

 Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.190/22.12.2021 s-a urmărit 

realizarea cunoaşterii, păstrării şi promovării valorilor culturale ale judeţului Olt, 

precum şi susţinerea unei vieţi spirituale proprii, manifestările prevăzute în calendarul 

ce constituie anexă la  hotărârea menționată, fiind propuse de către instituţiile de 

cultură subordonate Consiliului Judeţean Olt. 

  La poziția 182 din  „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022” figurează 

evenimentul „Festivalul Călușului Oltenesc”. Acest festival a fost programat să se 

desfășoare în perioada 20-27 iunie și este generat, în calitate de organizator de către 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, Secția Programe, Proiecte, Impresariat, 

Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, în colaborare 

cu  Palatul copiilor „Adrian Băran”, sub egida Consiliului Județean Olt și având ca 

parteneri mai multe primării din județul Olt. 

 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin adresa nr.1764/11.05.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 5508/11.05.2022, ne aduce la cunoștință 

faptul că  Palatul Copiilor „Adrian Băran”  i-a înaintat solicitarea de a desfășura 

împreună acest eveniment cultural în perioada 12-19 iunie, interval specific/tradițional 

(Rusaliile), fapt determinat și de data fluctuantă a sărbătoririi Paștelui. 

 Astfel, prin această adresă Centrul Județean de Cultură și Artă Olt solicită 

modificarea în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022” a perioadei de 

desfășurare a acestui eveniment cultural, respectiv 12-19 iunie, în loc de 20-27 iunie. 

 Având în vedere cele menționate mai sus, a fost inițiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care se propune modificarea  poziției nr.182 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2022”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.190/22.12.2021, respectiv coloana a 4-a „Locul și perioada de desfășurare” care va 

avea următorul cuprins: „Localități din județul Olt, 12-19 iunie”. 

 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2022” este întocmit cu respectarea prevederilor legale 

și propunem aprobarea lui în forma în care a fost prezentat. 

 
    Șef Serviciu Administrație Publică                     Şef Serviciu Juridic - Contencios,  
și Monitorizare Proceduri Administrative                     Alin - George RUȚĂ 
              Adrian LĂCRARU  

 
 

 
A.M.V./2ex 


