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H O T Ă R Â R E 

 
          cu privire la: 

  -  asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea 
organizării și finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a; 
    -  aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea 
organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan 
Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a; 

       
 

 Având în vedere: 
-   Expunerea de motive nr.3798/20.04.2017 cu privire la  proiectul de 
hotărâre nr.3799/20.04.2017; 
-  Raportul comun nr.3800/20.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe și al Serviciului Juridic Contencios; 
- Raportul nr.4147/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 
Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului; 
-  Raportul nr.4098/26.04.2017 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu 
cetățenii;  
- Raportul nr.4127/26.04.2017 al Comisiei pentru cultură, învătământ, 
activitate stiintifică,sănătate, familie, protectie copii si culte; 
-  Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 14762/19.04.2017, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 3787/20.04.2017;  
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice completată prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.80/2016; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/23.03.2017 cu privire la: 
aprobarea bugetului Județului Olt,  pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-
2020; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 218/15.12.2016 cu privire la 
aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale” pe anul 2017; 
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În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) și e), alin. (3) lit. a), alin.(6) 

lit. a) și c), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si f) și 
art.115 alin.(1) lit. c), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 

 
 Art. 1.  Se aprobă asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean 
Olt, şi Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal,  în 
vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Național de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a. 
        Art. 2. Se aprobă contractul de prestari servicii nr.3813/14770/97 din 
20.04.2017 încheiat între Municipiul Caracal, prin primar, în parteneriat cu 
Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, în calitate de achizitor, și Asociația 
„Mișcarea de Rezistență Marius Tucă” Bucureşti, în calitate de prestator, 
prezentat  în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
        Art. 3. (1) Se aprobă cuantumul contribuţiei  Județului Olt în sumă de 
200 mii lei în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Festivalul  
Național  de Teatru  „Stefan Iordache” Caracal 2017 – Ediția  a VII-a. 

          (2) Plata se efectuează de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și 
religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 
religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - cultural”.         

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului local al Municipiului 
Caracal, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 

                                  
                                            PREŞEDINTE 

          Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                          Contrasemnează 
                                                        Secretar al Judeţului Olt 
                                                        Gabriel BULETEANU 

     
Slatina, 27.04.2017 
Nr. 65 
CD/AS/2ex. 
 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  32 de voturi „pentru”. 


