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HOTĂRÂRE 

cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului 
Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc 

persoanelor din județul Olt care  împlinesc vârsta de 100 ani 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10810/17.10.2016 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr.10811/17.10.2016; 
- Raportul comun nr. 10812/17.10.2016 al Direcției Economice, Buget-
Finanțe și al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi 
Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 11236/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public 
și privat al județului; 
- Raportul nr. 11247/26.10.2016 al Comisiei pentru cultură, învățământ, 
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- Raportul nr. 11205/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații 
cu Cetățenii; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.153/29.09.2016 cu 
privire la acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta 
de 100 ani din județul Olt; 
- prevederile art.14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin(2) lit.a) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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          Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1.(1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să 
acorde, prin dispoziție, începând cu data de 01.11.2016 și până la validarea 
noului consiliu județean rezultat în urma alegerilor locale din anul 2020, un 
ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei net/persoană,  persoanelor vârstnice 
domiciliate pe raza județului Olt, care aniversează  100 de ani de viață. 

(2) Ajutorul bănesc  prevăzut la alin.(1) se acordă o singură data, 
împreună cu o diploma aniversară. 

 (3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, 
paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul 20, articolul 20.30.30, din 
bugetul propriu al Consiliului Județean Olt. 

Art 2. Prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt se 
desemnează ulterior reprezentații din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri pe baza comunicărilor cu persoanele îndreptățite să primească 
acest ajutor, transmise de primăriile din județul Olt. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Administraţie 
Publică,  Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului  din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, primăriilor  
unităților administrativ teritoriale din județul Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt .  

  
 

PREŞEDINTE 
 Marius OPRESCU 

 
 

 
                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                

SECRETAR AL  JUDEŢULUI OLT 
                                                                          Gabriel  BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 voturi “pentru” și o abținere. 
 


