
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROIECT 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: conferire titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt” 

 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.514/19.01.2016 la Proiectul de Hotărâre 

nr.515/19.01.2016; 
- Raportul comun nr.516/19.01.2016 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și  

Serviciului Administrație Publică, Relații cu Serviciile Locale și Monitorul Oficial al 
Județului;  

- Raportul nr.875/27.01.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr.880/27.01.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr.936/27.01.2016 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea 
ştiinţifică, sănătate, familie, protecție copii şi culte; 
            - propunerea Președintelui Consiliului Județean Olt, domnul Paul STĂNESCU, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.13821/14.12.2015, cu privire la acordarea 
titlului de „Cetățean de Onoare al Judeţului Olt” domnului George Dincă; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.26/28 octombrie 1994 cu privire 
la instituirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”; 

- prevederile lit. d), Capitolul V din Statutul Judeţului Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.126/2009;   

- prevederile Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Olt”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.70/28.08.2003, cu 
modificările și completările ulterioare;  



- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.475/22.12.2015, 
cu privire la completare juriu pentru analizarea candidaturii în vederea conferirii titlului 
de „Cetățean de onoare al județului Olt”; 
          - Procesul-Verbal nr.487/18.01.2016 al juriului stabilit conform Regulamentului 
privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 6 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 
alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. (1) Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”, constând în 
diplomă, semn distinctiv (insignă) şi un premiu de 300 de euro net, la cursul B.N.R. din 
ziua plății, domnului prof.univ.dr. Dincă Gheorghe Ioan, personalitate marcantă a 
matematicii mondiale, cunoscut în Societatea Științifică și Academică sub numele de 
George Dincă, născut în municipiul Caracal, judeţul Olt, pentru rezultatele excepționale 
obținute pe plan național și internațional în domeniul matematicii, precum și pentru 
întreaga sa activitate științifică. 
 (2) Plata premiului 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.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Dincă Gheorghe Ioan, Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile 
Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
  
                                                             

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ,                                                      
Secretar al  Județului, 

                                                                    Gabriel BULETEANU 
Slatina, 28.01.2016 
Nr.2 
L.A./2 ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi “pentru” 


