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                                                                                                                        PROIECT                   
         Nr. 79/22.04.2020 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului 

pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020 

 
  
          Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt  nr. 
4046/22.04.2020; 
    - Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
    - Prevederile art. 4 alin. (2), art. 5, art. 14 si art. 15  din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin 
Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, modificate si completate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 984/2014; 

     - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
 modificările și     
           completările ulterioare; 

    - Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat  pe anul 2020, modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020; 
    - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023, cu 
rectificările ulterioare; 
    - Decretele Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgență și nr. 240/15.04.2020 privind prelungirea stării de urgență; 
    - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

     - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 92/14.04.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus 
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prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata 
stării de urgență, 

 
      În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), d) și f) alin. (6) lit. a), art. 182 alin. (1) și  alin. 
(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) 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 h o t ă r â r e: 
 
        Art. I. Capitolul VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a 
sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 58 din 26.03.2020, se modifică si va avea următorul cuprins: 
         „ VIII. Termen de depunere  

• Termenul limită  pentru primirea cererilor de finanțare este de 15 zile de la încetarea 
stării de urgență, instituită conform legii. 

• Solicitanții pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, 
indicând clar denumirea programului. Data limită până la care solicitanții pot cere 
informații in scris este cu 10 zile înainte de expirarea termenului limită pentru 
primirea cererilor de finanțare. Răspunsurile la aceste întrebări se vor da în scris cel 
târziu cu 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

                                               E-mail  :   cjolt@cjolt.ro 
                                               Fax      :   0249 437181 
                                               Tel       :   0249 431080 / 431081 int. 157” 

Art. II. Datele limită de depunere a cererilor de finanțare, respectiv data limită până 
la care solicitanții pot cere informații în scris, stabilite in conformitate cu prevederile art. I al 
prezentei hotărâri, se comunică de îndată, prin grija Serviciului Buget, Impozite și Taxe - 
Direcția Economică, Buget- Finanțe, Episcopiei Slatinei și Romanaților, care le va aduce la 
cunoștința tuturor unităților de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt. 
        Art. III. Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Consiliului Județean Olt: 
http://www.cjolt.ro si se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, 
Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Episcopiei 
Slatinei și Romanaților în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

INITIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
                                                       
                   AVIZAT, 
                                                                                      Secretarul General al Județului Olt 
                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
 
AVS; AS/2 ex. 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT                                                              APROB  

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET- FINANȚE                                          PREȘEDINTE 
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE și TAXE                                             Marius OPRESCU                                     
Nr.4050/22.04.2020 
 
 
 
                                              AVIZAT 
                                                                                                              VICEPREȘEDINTE 
                                                                                                                Ioan CIUGULEA 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Raport 
 la  Proiectul de Hotărâre pentru 

modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru 
acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 24 din 27.02.2020 

 
 

         Proiectul de hotărâre propune modificarea Capitolului VIII din Ghidul 
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 
bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
24 din 27.02.2020, în sensul stabilirii unui nou termen limită pentru 
depunerea cererilor de finanțare, precum și a nou termen limită până la 
care solicitanții pot cere informații în scris iar autoritatea trebuie să 
răspundă acestor solicitări. 

        Având în vedere că prin Decretul Președintelui României nr. 
240/15.04.2020 a fost prelungită starea de urgență instituită prin Decretul 
nr. 195/16.03.2020, în scopul limitării infectării populației cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, și ținând cont de prelungirea pe durata stării de urgență a 
aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, fiind 
emisă în acest sens Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
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92/14.04.2020, se impune modificarea Capitolului VIII din Ghidul 
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 
bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
24 din 27.02.2020, după cum urmează: 
       „ VIII. Termen de depunere.  

• Termenul limită  pentru primirea cererilor de finanțare este de 15 zile 
de la încetarea stării de urgență, instituită conform legii. 

• Solicitanții pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele 
de mai jos, indicând clar denumirea programului. Data limită până la 
care solicitanții pot cere informații in scris este cu 10 zile înainte de 
expirarea termenului limită pentru primirea cererilor de finanțare. 
Răspunsurile la aceste întrebări se vor da în scris cel târziu cu 4 zile 
înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

                                               E-mail  :   cjolt@cjolt.ro 
                                               Fax      :   0249 437181 
                                               Tel       :   0249 431080 / 431081 int. 157”. 

Proiectul de hotărâre mai prevede și comunicarea de îndată a datei 
limită de depunere a cererilor de finanțare, precum și a datei limită pentru 
solicitarea informațiilor în scris, stabilite in conformitate cu prevederile de 
mai sus, de către Serviciul Buget, Impozite și Taxe - Direcția Economică, 
Buget- Finanțe, Episcopiei Slatinei și Romanaților, care le va aduce la 
cunoștință tuturor unităților de cult aparținând cultelor religioase din județul 
Olt. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi se propune 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
   Director  executiv,                    Șef Serviciu Buget, 
Constanța  Dumitru      Impozite si Taxe     
   Nicolaie  Bușoiu                                                     
 
 
 

Șef Serviciu Juridic-Contencios, 
Ana Venera  Ștefănescu 

 
 
AVS/AVS(2ex.) 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  

pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru 
acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 24 din 27.02.2020 

 
 

 Proiectul de hotărâre propune modificarea Capitolului VIII din Ghidul 
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 
bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 24 din 27.02.2020, în sensul stabilirii unui nou termen limită pentru 
depunerea cererilor de finanțare, precum și a nou termen limită până la 
care solicitanții pot cere informații în scris iar autoritatea trebuie să 
răspundă acestor solicitări. 
        Având în vedere că prin Decretul Președintelui României nr. 
240/15.04.2020 a fost prelungită starea de urgență instituită prin Decretul 
nr. 195/16.03.2020, în scopul limitării infectării populației cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, și ținând cont de prelungirea pe durata stării de urgență a 
aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, fiind 
emisă în acest sens Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
92/14.04.2020, se impune modificarea Capitolului VIII din Ghidul 
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 
bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 24 din 27.02.2020, după cum urmează: 
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        „ VIII. Termen de depunere.  

• Termenul limită  pentru primirea cererilor de finanțare este de 15 zile 
de la încetarea stării de urgență, instituită conform legii. 

• Solicitanții pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele 
de mai jos, indicând clar denumirea programului. Data limită până la 
care solicitanții pot cere informații in scris este cu 10 zile înainte de 
expirarea termenului limită pentru primirea cererilor de finanțare. 
Răspunsurile la aceste întrebări se vor da în scris cel târziu cu 4 zile 
înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

                                               E-mail  :   cjolt@cjolt.ro 
                                               Fax      :   0249 437181 
                                               Tel       :   0249 431080 / 431081 int. 157”. 

Proiectul de hotărâre mai prevede și comunicarea de îndată a datei 
limită de depunere a cererilor de finanțare, precum și a datei limită pentru 
solicitarea informațiilor în scris, stabilite in conformitate cu prevederile de 
mai sus, de către Serviciul Buget, Impozite și Taxe - Direcția Economică, 
Buget- Finanțe, Episcopiei Slatinei și Romanaților, care le va aduce la 
cunoștință tuturor unităților de cult aparținând cultelor religioase din județul 
Olt. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi propun 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
  
 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVS; AVS/2 ex. 


