
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

HOT;RÂREă 
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2018 
 

Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 3079/20.03.2018 cu privire la  Proiectul 

de Hotărâre nr. 3080/20.03.2018  ; 
➢ Raportul nr. 3081/20.03.2018 al Direcţiei Economice , Buget-

finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Raportul nr. 3476/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-

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

➢ Raportul nr. 3490/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Raportul nr. 3525/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Hot<râreaă Consiliuluiă JudeYeană 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” ; 

➢ Prevederileăart.14ăalin.(2)ășiăart.30ălit.m)ădinăStatutulăAsociaYieiă
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” , înscris în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011; 

➢ Contractul de finanYare 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 
finanYeleăpubliceălocale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

➢ Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;  
➢ Prevederileă art.8ă dină Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă

nr.23/02.02.2018 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, 
pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

➢ Adresaă nr.ă 49/16.03.2018ă aă Asociațieiă ”Grupulă Locală Prieteniiă
Pescariloră Olteni”ă privind cotizația aferentă anului 2018, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3052/19.03.2018. 

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b) și lit. e), alin.(6) lit.a) și lit. c), 

art.97 alin.(1) , art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1)  lit.c) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIULăJUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhot<râre: 

 
Art.1. Se aprobă cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2018 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  
 

                   
         Contrasemneaz<,  

                     SecretarăalăJudeYului, 
                                                 Marinela-Elena ILIE  
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