
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

HOTĂRÂRE 
privind: acordarea sprijinului financiar de la bugetul  propriu al 

Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013, pentru  unităţile de cult 
aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt, recunoscute in  România 

 
   Având in vedere : 

• Expunerea de motive nr.5242/23.05.2013 cu privire la proiectul de hotarare nr.             
 5243/23.05.2013; 

• Raportul  nr. 5244/23.05.2013 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
• Raportul nr. 5461/29.05.2013 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 

Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului; 

• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.34/28.03.2013 cu privire la aprobarea 
ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Judetean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul 
Olt ; 

• Proces-verbal nr.5001/16.05.2013 al Comisiei de evaluare numita prin 
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.121/22.04.2013; 

• Prevederile Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
125/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobate prin Hotararea 
de Guvern nr.1470/2002 cu modificarile si completarile ulterioare; 



• Prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat  pe anul 2013. 
 

        In temeiul prevederilor art.91 alin (5) lit.b) si art.97 alin (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarare: 
 
Art. 1.(1)  Se aprobă  acordarea sprijinului financiar  de la bugetul propriu al  
Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase din Judeţul Olt, recunoscute in România, in cuantumul stabilit de catre 
Comisia de evaluare a documentatiilor, numita prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt nr. 121/22.04.2012, conform  anexei nr. 1. 
           (2)  Se aprobă  contractul cadru privind  acordarea sprijinului financiar  de la 
bugetul propriu al  Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase din Judeţul Olt, recunoscute in România, conform  anexei nr. 2 . 
 
 Art.2.  Anexele  nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunica  Direcţiei Buget-Finanţe, Serviciul Buget, din 
cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  Olt, Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt si Institutiei Prefectului Judetului Olt.                   
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                                
                                                             
                        
 
                                                                                         Contrasemnează,                                                 
                                                                            Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                  Marin DOBRE 
 
SLATINA, 30.05.2013 
Nr. 62 



CONSILIUL JUDETEAN OLT
Anexa nr.1

la  HCJ nr. 62/30.05.2013

mii lei

Nr
crt

Sumă obţinuta
conform punctajului

1 7

2 7

3 10

4 3

5 100

6 10

7 7

8 7

9 7

10 7

11 7

12 7

13 7

14 7

15 7

16 3

17 7

18 7

19 7

20 7

21 7

22 7

23 7

24 7

25 7

Asezamantul  de cult

Repartizarea sumelor pentru unitatile de cult
din Judetul Olt, pe anul 2013

Parohia Valea - Mare, sat Barca 

Parohia Trepteni, comuna Vitomiresti  

Mânăstirea Strehareţ, municipiul Slatina  

Parohia Siliştioara, oraşul Corabia  

Parohia „Sf. Treime”, oraşul Corabia 

Mânăstirea Măineşti, oraşul Balş 

Parohia Bistrita Noua, orasul Piatra Olt  

Parohia Brebeni, comuna Brebeni

Parohia "Cuvioasa Paraschiva "Teis, oras Bals

Parohia Cirlogani, comuna Cirlogani 

Parohia „Sf. Nicolae” Clocociov, oras Slatina

Parohia Tampeni, comuna Movileni

Parohia  Slatioara I , comuna  Slatioara

Parohia „Sf. Vasile”, oras Caracal 

Parohia  Piatra -Sat , oras Piatra Olt

Parohia „Sf. Nicolae” Celeiu 

Parohia „Nasterea Maicii Domnului” Cireasov -Slatina

Parohia Cucuieti, com. Verguleasa

Parohia Chiteasca, loc. Scornicesti

Parohia  " Sf. Voievozi"Cireasov -Slatina

Parohia „Sf. Nicolae-Coasta” Slatina

Parohia Cimpu Mare, com.Dobroteasa

Parohia „Ador Maicii Domnului”Valea Merilor, loc. Potcoava

Parohia Tufeni Vale, loc.Tufeni

Parohia Mesinesti, loc.Potcoava



26 7

27 7

28 7

29 7

30 7

31 7

32 100

33 7

34 7

35 7

36 3

37 9

38 3

39 3

40 7

41 7

42 7

43 7

44 7

45 7

46 10

47 7

48 7

49 3

50 3

51 3

52 3

53 3

54 3

55 3

56 3

57 3

Parohia Stoborasti, judetul Olt

Parohia Salcia, comuna Slatioara, judetul Olt

Parohia Valcele, judetul Olt

Parohia Vulpeni„Sf. Nicolae”, judetul Olt

Parohia Piatra Olt, loc.Piatra  Olt, judetul Olt

Parohia Pestra , comuna Daneasa, judetul Olt

Asezamantul Manastirea Buna Vestire,com. Gradinari

Parohia "Toti Sfintii", oras Caracal

Parohia „Sf. Nicolae”, oras  Caracal

Parohia” Buna Vestire” loc. Visina

Parohia „Sf. Dumitru” din Dasova , oraşul Corabia

Parohia "Sf. Spiridon", oraşul Corabia

Parohia Tudor Vladimirescu, oraşul Corabia

Parohia din Valea Seaca” Sfantul Ioan Bot”,Corabia 

Parohia „Sf. Treime”, Comuna Morunglav

Parohia Coteana

Parohia „Sfintii Voievozi” loc. Strejesti

Parohia Olari-Butoiu, comuna Parscoveni

Parohia  „Sf. Imparati Ctin si Elena” loc. Bals

Parohia  Olari I, comuna Parscoveni

Parohia Resca , comuna Dobrosloveni

Parohia Potopin, comuna Dobrosloveni

Parohia  „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” loc.Potcoava

Parohia Mărunţei, comuna Mărunţei
Parohia „Pogorârea Sf. Duh” Biserica de lemn „Ion Min”, 
municipiul Slatina

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Draganestii de Jos, oraşul 
Drăgăneşti Olt

Parohia Cuvioasa Parascheva, oraşul Balş

Parohia „Sf. Mc. Haralambie”,Comuna Tia Mare

Parohia Bălăneşti, comuna Mărunţei

Parohia Dranovăţu, comuna Găneasa

Parohia „Sf. Mc. Dimitrie”, comuna Vădastra

Parohia "Sfantul Andrei" Balanesti-Malu Rosu, comuna Maruntei



58 3

59 3

60 3

61 3

62 3

63 3

64 3

65 7

66 7

67 7

68 7

69 7

70 7

71 3

72 7

73 3

74 7

75 7

76 7

77 7

78 7

79 7

80 7

81 7

82 3

675

PRESEDINTE,
Paul STANESCU

Contrasemneaza,
Secretar al Judetului Olt

Marin DOBRE

Parohia Topana"Ad.Maicii Domnului"

Parohia Zorleasca "Ad.Maicii Domnului"

Parohia Dobrun"Sf Nicolae"

Parohia Rosieni"Sf Nicolae"Dobrun

Parohia Schitu Greci"Sf Arh.Mihail si Gavriil"

Parohia Constantinesti,Scornicesti

Parohia Alimanesti"Sf Nicolae"Izvoarele

Parohia Mierlestii de Sus"Sf Nicolae"

Parohia Sf.Ioan Botezatorul,mun. Slatina

Parohia Falcoieni"Sf Nicolae"Potcoava

Parohia Brastavatu

Parohia Rotunda II, comuna Rotunda

Parohia Colonestii de Sus, comuna Colonesti

Parohia Calinesti, comuna Radomiresti

Parohia „Sf. Nicolae” Bârza, comuna Bârza 

Parohia „Sf. Dumitru” Oboga de Mijloc, comuna Oboga

Parohia Berindei, comuna Dăneasa

Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi”, municipiul Slatina (Piaţa Gării)

Director Executiv,
Constanta DUMITRU

Parohia Dobreţu (Piscu+Curtişoara)

Parohia  „Sfantul  Nicolae” Oboga de  Jos, comuna Oboga

Parohia „Sf. Nicolae” Oboga de Sus, comuna Oboga

TOTAL

Parohia Baltati, oras Scornicesti jud. Olt

Parohia Craciunei, comuna Radomiresti

Parohia Rotunda I, comuna Rotunda

Parohia Sf.Pantelimon" Slatina 
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                                                                        Anexa nr. 2  
                                                                             la  HCJ nr. 62/30.05.2013 

 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                 Unitatea de cult …….............                          
Nr.______/___________2013                 Nr.______/___________2013 
 
 
 
 
 

CONTRACT- CADRU 
privind acordarea sprijinului financiar de la  

bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, pentru unitatile de cult  
apartinand cultelor religioase din judetul Olt, recunoscute in Romania 

Nr.     ……..........…. 
 
 

În temeiul O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G. 1470/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract . 

 
Art.1. Părţile contractante  
Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza 

nr. 14, Judeţul Olt, Cod fiscal 4394706, cont nr. 
RO84TREZ50624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, 
tel. 0249/431080, 0249/431101, fax 0249/431122, reprezentată legal prin 
Paul STĂNESCU – Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, pe de o parte, 

şi 
Unitatea de cult……..…....…....………….., cu sediul în ……..….....……, 

Cod fiscal …………… având contul nr. …….....................................………….. 
deschis la ……..………...., reprezentată de…………………., pe de altă parte.  

Art.2. Obiectul contractului  
Consiliul Judeţean Olt se angajează să sprijine financiar conform 

prevederilor bugetare cu suma totală de …………………Unitatea de 
cult………............................................…………., pentru  
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……………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………….. ……………………. 

Art.3. Durata contractului 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi 
produce efecte până la data de 31.12.2013. 
3.2. Unitatea de cult are obligaţia să utilizeze sumele în anul bugetar în care 
s-a acordat sprijinul financiar.  

 
Art.4. Modalităţii de plată 

4.1. Consiliul Judeţean Olt dispune efectuarea plăţilor către unitatea de cult, 
prin virament în contul bancar al acesteia.     
4.2. Sprijinul financiar se acordă într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe 
aferente realizării proiectului. Acordarea fiecărei tranşe se face numai după 
justificarea utilizării tranşei anterioare. Prima tranşă va fi plătită, conform 
cererii pentru acordarea sprijinului financiar depusă, însoţită de documentele 
justificative prevăzute la art. 5 din prezentul contract.  
4.3. Consiliul Judeţean Olt nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a 
sprijinului financiar mai înainte de validarea raportului de justificare final de 
către Direcţia Buget - Finanţe, pe care beneficiarul este obligat să îI depună 
la sediul autorităţii în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii.  
4.4. Validarea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de 
către unitatea de cult a raportului final de justificare .  
 Art.5. Justificarea sprijinului financiar 
5.1. Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat cuprinde 
următoarele : 

• dosar de încopciat; 
• adresă de înaintare (modelul înscris în anexa nr. 3 din Ghidul 

solicitantului); 
• centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile 

şi dovada plăţii acestora (ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale);  
• raportul de justificare (modelul înscris in anexa nr. 4 din Ghidul 

solicitantului); 
• facturile fiscale - însoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de 

casă; 
• extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii finanţării de la 

Consiliul Judeţean Olt. 
Pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, 

chitanţele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în 
mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi datele 
de identitate. Chitanţele vor fi certificate de primar sau de un împuternicit al 
acestuia. 



 3 

Pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a ştatului de plată şi a 
ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii. 

Dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va 
ataşa obligatoriu situaţia de lucrări. Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să 
coincidă cu valoarea facturilor. 

Dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui 
contract, se va ataşa şi contractul respectiv ; 

• dacă se achită un avans din lucrare, se va ataşa, de asemenea, 
contractul cu furnizorul respectiv; 

• chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în 
conţinutul lor următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se 
face plata, numărul şi data eliberării. 

Toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate 
obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu 
specificarea „conform cu originalul”; 

Documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături; 
5.2. Nu se vor admite la justificare: 
- documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele 
decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul 
doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare. 
- facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii 
precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite 
după primirea ajutorului financiar. 

Art.6. Obligaţiile părţilor  
6.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Olt sunt :  
a) să pună la dispozitia unităţii de cult fondurile alocate derulării lucrărilor, în 
condiţiile stabilite şi în limita sumelor aprobate prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Olt; 
b) să verifice rapoartele de justificare ale beneficiarului prin intermediul 
Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciul Buget;   

  c) Direcţia Buget – Finanţe prin Serviciul Buget, în funcţie de prevederile 
bugetare, conform hotărârilor de Consiliu Judeţean, va alimenta conturile 
unităţii de cult şi va primi toate documentele privind justificarea sprijinului 
financiar acordat şi va răspunde de încadrarea în prevederile bugetare.  
6.2. Obligaţiile unităţii de cult sunt :  
a) să justifice sprijinul financiar conform prevederilor art. 5 din prezentul 
contract ;  
b) să respecte procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând 
sprijin, de care pot beneficia unităţile de cult potrivit legii ; 
c) să utilizeze fondurile alocate numai pentru destinaţia stabilită conform 
procedurii prevăzute în Ghidul solicitantului şi în prezentul contract;  
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d) să prezinte documentele justificative Consiliului Judeţean Olt, în copii 
xerox, care vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii 
beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”, pentru validarea 
plăţilor; 
e) să prezinte, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, orice informaţie sau 
document ce priveşte derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce 
justifică platile, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;  
f) să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al 
Consiliului Judeţean Olt, informaţii confidenţiale aparţinând Consiliului 
Judeţean Olt sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale;  
g) să restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea solicitării scrise a acestuia, sumele întrebuinţate în alte scopuri 
decât desfăşurarea lucrărilor şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită; 
h) să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele 
de cheltuieli aprobate. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu 
depăşirea limitelor prevăzute, Consiliul Judeţean Olt va solicita returnarea 
respectivelor sume;  
i) suma ramasă necheltuită la sfârşitul lucrărilor (atunci când derularea 
proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate 
iniţial) va fi evidenţiată în raportul justificativ final şi va fi restituită de către 
unitatea de cult, Consiliului Judeţean Olt în termen de 5 zile lucrătoare de la 
solicitarea acesteia, comunicată unităţii de cult în scris;  

Art. 7. Monitorizare şi control 
7.1. Unitatea de cult furnizează Consiliului Judeţean Olt toate informaţiile 
referitoare la derularea lucrărilor pe care acesta i Ie solicită. Consiliul 
Judeţean Olt poate solicita oricând unităţii de cult informaţii cu privire la 
stadiul activităţilor, unitatea de cult având obligaţia să răspundă în scris 
oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.  
7.2. Unitatea de cult va transmite Consiliului Judeţean Olt informaţii privind 
derularea lucrărilor şi utilizarea sumelor primite.  
7.3. In scopul informării Consiliului Judeţean Olt, cu privire la dificultăţile 
apărute pe parcursul derulării lucrărilor, unitatea de cult va elabora şi 
transmite acestuia rapoarte speciale.  

Art.8. Răspunderea contractuală 
8.1. Unitatea de cult răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi 
suportă pagubele cauzate Consiliului Judeţean Olt, ca urmare a oricăror 
acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care ii sunt 
imputabile.  
8.2. Unitatea de cult răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor 
necesare în vederea obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor sau licenţelor 
necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare.  
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8.3. Unitatea de cult răspunde de exactitatea datelor prezentate în 
documentele justificative de plată.  
8.4. Unitatea de cult răspunde de păstrarea documentelor care au stat la 
baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 10 ani de la data 
încetării raporturilor contractuale.  
8.5. Consiliul Judeţean Olt nu este răspunzător pentru prejudiciile produse 
unităţii de cult, de către personalul acesteia sau de alte persoane în timpul 
executării lucrărilor.  
8.6. Unitatea de cult este singura persoană responsabilă pentru modul în 
care sprijinul financiar este folosit, răspunderea Consiliului Judeţean Olt nu 
va fi în nici un fel angajată în cazul în care unitatea de cult va fi ţinută 
responsabilă faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea 
lucrărilor şi în nicio altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită 
a unităţii de cult legată de sprijinul financiar acordat prin prezentul contract.  
8.7. Consiliul Judeţean Olt nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în 
vigoare de către unitatea de cult sau de către angajaţii, colaboratorii sau 
consultanţii acesteia.  
8.8. Unitatea de cult este răspunzătoare de respectarea legislaţiei fiscale şi 
răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul 
statului sau bugetul local presupuse de derularea lucrărilor al căror titular 
este, cât şi a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi.  

Art.9. Cesiunea şi subcontractarea 
9.1. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi 
din acesta.  

Art.10. Modificarea  
10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate şi/sau completate 
numai prin acte adiţionale prin acordul de voinţă al părţilor.  
 Art.11. Rezilierea contractului 
11.1. Contractul poate fi reziliat unilateral în caz de neexecutare a obligaţiilor 
contractuale . 
11.2. PACT COMISORIU EXPRES:  

In caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, la 
solicitarea Consiliului Judeţean Olt, fără punere în întârziere şi fără nicio 
formalitate prealabilă, în cazul în care unitatea de cult nu-şi execută 
obligaţiile contractuale (total sau parţial).   

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fără a fi necesară notificarea.  
11.3. În cazul rezilierii contractului, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor 
contractuale, unitatea de cult este obligată în termen de 15 zile calendaristice 
să returneze Consiliului Judeţean Olt sumele primite, cu care se reîntregesc 
creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte din cadrul 
programului.  
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11.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de 
cult datorează penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea 
creanţelor bugetare care se constituie în venituri ale bugetului local al 
Consiliului Judeţean Olt.  

Art.12. Încetarea contractului  
12.1. Contractul încetează în caz de:  
- expirarea termenului contractual;  
- acordul de voinţă exprimat în scris de părţile contractante ;  
- reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.  
12.2. În cazul încetării contractului conform alin. 12.1, unitatea de cult este 
obligată la restituirea disponibilităţilor rămase neutilizate.  

Art.13. Forţa majoră  
13.1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apară de răspundere 
partea care o invocă în termen.  
13.2. Unitatea de cult nu este îndreptăţită la plată dacă este împiedicată din 
cauze de forţă majoră, să-si îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa 
majoră trebuie anunţată în scris în termen de 10 zile de la apariţia ei, iar la 
dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare 
scrisă. Realizarea parţială a lucrărilor are drept rezultat plata parţială, 
unitatea de cult având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite 
în perioada derulării lucrărilor.  
13.3. Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta 
reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă 
evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, 
părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.  

Art.14. Penalităţi 
14.1. În cazul în care unitatea de cult întârzie în realizarea obligaţiilor 
contractuale, aceasta datorează penalităţi de întârziere, conform legislaţiei 
privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie ca venituri ale 
bugetului local al Consiliului Judeţean Olt.  

Art.15. Litigii 
15.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se 
soluţionează pe cale amiabilă in termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi 
soluţionate de instanţa de judecată competentă.  

Art.16. Dispoziţii generale şi finale 
16.1 Comunicări  
a) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în 
cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în 
scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. 
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Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în 
comunicarea lui.  
b) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor 
transmite la următoarele adrese: 
 - pentru Consiliul Judeţean Olt : municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, 
Judeţul Olt ; 
-  pentru unitatea de cult ………………………………….:  
16.2. Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în 
forma scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora.  
16.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având 
aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Olt                                  Unitatea de cult 
                                                                  ……………….......……………. 
 
    PREŞEDINTE 
  Paul STĂNESCU 
 
 
VICEPREŞEDINTE 
    Ioan CIUGULEA 
 
 
 
   Director Executiv                                                    
Constanţa DUMITRU                                                    
 
 
Şef Serviciu Buget 
 Nicolaie BUŞOIU 
 
 

                  Şef Serviciu            
           Juridic – Contencios     
     Ana Venera ŞTEFĂNESCU 
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