
 
 
                                              

 
   

     
 
 
 

  HOTĂRÂRE 
    cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată 

de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt 
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  

și/sau de susținătorii legali ai acestora 
 pentru anul 2017 

 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.401/17.01.2017 cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr.402/17.01.2017; 
 raportul nr. 403/17.01.2017  al Direcţiei Economice, Buget - 

Finanţe; 
 raportul nr. 688/25.01.2017 al Comisiei pentru Studii Economico 

- Sociale, Buget - Finante, Integrare Europeana, Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Judetului; 

 raportul nr. 712/25.01.2017 al Comisiei pentru Cultură, 
Învățământ Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 
Copii și Culte; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt nr. 2671/13.01.2017, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 357/16.01.2017; 

 prevederile art. 24 - 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
  În temeiul art.91 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit.a), alin.(5) lit. a) 

punctul 2 art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 
alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1.  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de 
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite 
în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de 
susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2017, în sumă de 792 lei.  
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru” 
și  1 “neparticipare la vot”. 


