
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea poziției nr. 1 de la punctul III din Anexa la   
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: 
 - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017;   
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele 
instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 871/30.01.2017 privind proiectul de 
hotărâre nr. 872/30.01.2017; 

- Raportul nr. 873/30.01.2017 al Direcției Economice, Buget-
Finanțe; 

- Raportul nr. 1581/21.02.2017 al comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public si privat al judeţului; 

- Raportul nr. 1586/21.02.2017 al comisiei pentru cultură, 
învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție 
copii și culte; 

- Raportul nr. 1669/23.02.2017 al comisiei pentru muncă, 
protecție socială, activități sportive și agrement; 

- Prevederile art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 168/30.01.2017 a Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 862/30.01.2017. 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 1;4 
şi art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) 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 h o t ă r â r e: 
 

  Art.I. Poziția nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 223/15.12.2016 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
« III. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
”Doina Oltului” 
 

 
Nr.
crt. 

 
Denumirea serviciului prestat 

 
Tarif 2017 

1. Spectacole susținute de personalul artistic 
(orchestră, dansatori, soliști vocali) în județul Olt 

2.000 
lei/spectacol 

                                                                                                                     » 
 Art. II. Prezenta hotărâre se publică în  presa locală și se 

comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget,  
Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale „Doina Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul 
Olt.  

         
                                                        PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                   Secretar al Județului  
                                                                   Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
Slatina, 23.02.2017 
Nr. 19 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi ”pentru”. 
IM/2 ex.  


