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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru rezultate 

deosebite în domeniul culturii pe anul 2019 
 

   
 
 Proiectul de Hotărâre propune acordarea de premii individuale pentru 
rezultate deosebite obținute în domeniul culturii în anul 2019 de către cetățeni ai 
județului Olt. 
 Prin adresa nr.3561/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 11059/01.10.2019 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt ne aduce la 
cunoștință faptul că, în urma evaluării dosarelor de candidatură Comisia 
Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Organism de 
specialitate al Ministerului Culturii și Identității  Naționale, a hotărât acordarea 
titlului onorific de Tezaur Uman Viu, domnului Constantin Nițu din sat Cornățelu, 
comuna Poboru, județul Olt,  creator popular în domeniul artelor textile și al 
șaptelea colecționar de artă populară din România și domnului Gheorghe 
Tănase din comuna Corbu, județul Olt, creator popular sculptor în lemn, 
acordându-le acest titlu la 1 martie 2019 în cadrul unei ceremonii care a avut loc 
la Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Cei doi creatori populari olteni se alătură altor doi deținători ai titlului de Tezaur 
Uman Viu din Județul Olt, titluri acordate în anul 2015 și premiați de către Consiliul 
Județean Olt potrivit Hotărârii nr. 163/17.12.2015, respectiv creatorul popular Dumitru 
(Mitrel) Liceanu, cojocar din comuna Vădastra și Petre Feraru, vătaf de căluș din 
satul Beria, comuna Oporelu, și fac parte din cei cincizeci și trei de purtători ai acestui 
titlu la nivel național, de la începutul acestui program-anul 2008 și până în prezent. 

Programul Tezaure Umane Vii este una dintre inițiativele UNESCO privind 
salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial și vizează, pe 
de o parte creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și 
transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din 
care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg, iar pe de altă parte, identificarea 
acelor persoane care făcând dovada caracterului excepțional al performării sunt 
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capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu 
mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia. 

Creatorul popular în domeniul artelor textile, meșter în realizarea țesăturilor și 
cusăturilor, domnul Constantin Nițu și creatorul  popular, meșter în prelucrarea 
lemnului, domnul Gheorghe Tănase, prin întreaga lor activitate desfășurată în 
beneficiul artelor tradiționale din județul Olt și din România au reprezentat cu 
cinste județul Olt, atât la nivel național, cât și internațional, obținând astfel titlul de 
Tezaur Uman Viu. 
 Astfel, prezentul Proiect de hotărâre propune acordarea de premii individuale 
în valoare netă de 2.500 lei domnului Constantin Nițu din sat Cornățelu, comuna 
Poboru, județul Olt, meșter în realizarea țesăturilor și cusăturilor, și domnului 
Gheorghe Tănase din comuna Corbu, județul Olt, meșter în prelucrarea lemnului, 
ca urmare a obținerii titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu acordat de către 
Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, 
Organism de specialitate al Ministerului Culturii și Identității  Naționale, în data de 
1 martie 2019.  

Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 ,,Autorități 
publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități executive”, titlul II 
”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

 Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la acordare 
premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019, îndeplinește 
condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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          PROIECT 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite 

 în domeniul culturii pe anul 2019 
 

   
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.11428/10.10.2019 la proiectul de hotărâre 
nr.11429/10.10.2019; 
 - Prevederile Hotărârii 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 Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.3561/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11059/01.10.2019; 
 - Diplomele prin care se acordă de către Comisia Națională pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Organism de specialitate al 
Ministerului Culturii și Identității  Naționale, în data de 01 Martie 2019, titlul de 
Tezaur Uman Viu domnului Constantin Nițu din satul Cornățelu, comuna 
Poboru, județul Olt,  și domnului Gheorghe Tănase din comuna Corbu, județul 
Olt ; 
 - Prevederile anexei nr.10, Capitolul I, punctul B din Legea bugetului de 
stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile anexei nr. 2 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) 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 
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019, 
  

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
  Art.1. Se aprobă acordarea de premii individuale în valoare netă de 
2.500 lei domnului Constantin Nițu din sat Cornățelu, comuna Poboru, județul 
Olt, meșter în realizarea țesăturilor și cusăturilor, și domnului Gheorghe 
Tănase din comuna Corbu, județul Olt, meșter în prelucrarea lemnului, ca 
urmare a obținerii de către aceștia a  titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu 
acordat de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial, Organism de specialitate al Ministerului Culturii și Identității  
Naționale, în data de 1 martie 2019.  

 Art.2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 
,,Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități 
executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii”. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget-
Finanțe, Serviciului Financiar-Contabilitate și Serviciului Administrație Publică, 
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului Olt din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului-
Județul Olt. 
 
 
 

INIŢIATOR 
P R E Ş E D I N T E L E  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT, 
  Marius OPRESCU 

 
 
 

 AVIZAT                                                             
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Marinela - Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT          APROB 
Direcția Economică-Buget-Finanțe           PREȘEDINTE 
Serviciul Administrației Publică,                        Marius OPRESCU 
Relații cu Consiliile Locale   
și Monitorul Oficial al Județului 
Nr. 11438/10.10.2019              

                                                                                      AVIZAT                                                       
                                                                                    VICEPREȘEDINTE 
                                                                                      Ioan CIUGULEA 

 
 

 
RAPORT 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: acordare premii pentru 
rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019 

 
 

 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, prin adresa 
nr.3561/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
11059/01.10.2019 ne aduce la cunoștință acordarea de către Comisia 
Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Organism de 
specialitate al Ministerului Culturii și Identității  Naționale, a titlului onorific de 
Tezaur Uman Viu, domnului Constantin Nițu din sat Cornățelu, comuna 
Poboru, județul Olt,  creator popular în domeniul artelor textile și al șaptelea 
colecționar de artă populară din România și domnului Gheorghe Tănase din 
comuna Corbu, județul Olt, creator popular sculptor în lemn, acordându-le 
acest titlu la 1 martie 2019 în cadrul unei ceremonii care a avut loc la 
Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Cei doi creatori populari olteni se alătură altor doi deținători ai titlului de 
Tezaur Uman Viu din Județul Olt, titluri acordate în anul 2015 și premiați de către 
Consiliul Județean Olt potrivit Hotărârii nr. 163/17.12.2015, respectiv creatorul 
popular Dumitru (Mitrel) Liceanu, cojocar din comuna Vădastra și Petre Feraru, 
vătaf de căluș din satul Beria, comuna Oporelu, și fac parte din cei cincizeci și 
trei de purtători ai acestui titlu la nivel național, de la începutul acestui program-
anul 2008 și până în prezent. 

Programul Tezaure Umane Vii este una dintre inițiativele UNESCO privind 
salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial și vizează, 
pe de o parte creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și 
transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul 
comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg, iar pe de altă 
parte, identificarea acelor persoane care făcând dovada caracterului excepțional 
al performării sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu 
imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la 
asigurarea viabilității acestuia. 
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Creatorul popular în domeniul artelor textile, meșter în realizarea 
țesăturilor și cusăturilor, domnul Constantin Nițu și creatorul  popular, meșter 
în prelucrarea lemnului, domnul Gheorghe Tănase, prin întreaga lor activitate 
desfășurată în beneficiul artelor tradiționale din județul Olt și din România au 
reprezentat cu cinste județul Olt, atât la nivel național, cât și internațional, 
obținând astfel titlul de Tezaur Uman Viu. 
 Astfel, prezentul Proiect de hotărâre propune acordarea de premii 
individuale în valoare netă de 2.500 lei domnului Constantin Nițu din sat 
Cornățelu, comuna Poboru, județul Olt, meșter în realizarea țesăturilor și 
cusăturilor și domnului Gheorghe Tănase din comuna Corbu, județul Olt, 
meșter în prelucrarea lemnului, ca urmare a obținerii de către aceștia a titlului 
onorific de Tezaur Uman Viu - titlu acordat de către Comisia Națională pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Organism de specialitate al 
Ministerului Culturii și Identității  Naționale, în data de 1 martie 2019.  

Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 
,,Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități 
executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri 
și servicii”. 

 Față de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la 
acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019, 
îndeplinește condițiile legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
   

Director executiv 
Constanța Dumitru 

 
 

 
 

    Șef Serviciu 
         Juridic-Contencios 
       Ana Venera Ștefănescu    

                 Şef Serviciu  
                 Administrație Publică, 

                                                                                    Relații cu Consiliile Locale 
                                                                                și Monitorul Oficial al  Județului 

                                                                                  Adrian LĂCRARU 
 

 


