
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 7995/16.07.2019 cu privire la  Proiectul 

de Hotărâre nr.7996/16.07.2019; 
➢ Raportul nr. 8000/16.07.2019 al Direcţiei Economice , Buget-

finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Raportul nr. 8323/24.07.2019  al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 8312/23.07.2019 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

➢ Raportul nr. 8344/24.07.2019 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la 
aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi din judeţul Olt, 
cu persoane juridice şi reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul 
Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ; 

➢ Prevederile art.14 alin.(2) și art.30 lit.m) din Statutul Asociaţiei 
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” , înscris în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011; 

➢ Contractul de finanţare nr. 60/27.03.2017, încheiat între 
Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” şi Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale  prin Direcţia Generală Pescuit – 
Autoritatea de Management a Programului Operațional pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime; 



➢ Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

➢ Prevederile Legii nr. 50/2019  a bugetului de stat pe anul 2019; 
➢ Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.44/09.04.2019 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, 
pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările 
ulterioare; 

➢ Adresa nr. 90/08.07.2019 a Asociației ”Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni” privind cotizația aferentă anului 2019, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7801/10.07.2019. 
 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) , alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1) și (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  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

  
Art.1. Se aprobă cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2019 la 

Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 
lei. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 

Regională, Direcţiei Economică, Buget - Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  
Olt. 

 
     PREŞEDINTE, 

            Marius OPRESCU  
 

                   
         Contrasemnează,  

                     Secretar al Judeţului, 
                                                 Marinela-Elena ILIE  

 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi “pentru” 
 
Slatina, 25 iulie 2019 
Nr. 113 
 
L.D./L.D. ( 2 ex.) 


