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 H O T Ă R Â R E 

 
 
 

cu privire la : aprobarea încheierii unui parteneriat între 
Județul Olt,  Municipiul Slatina, Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Olt şi Federaţia Română de Handbal, în 
vederea desfăşurării Turneului Internaţional de Handbal 

Feminin, în perioada 5-6 decembrie 2014 

 
 
 

Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive nr.11320/26.11.2014 la proiectul de     
hotărâre      nr. 11321/26.11.2014; 

 - Raportul nr.11322/26.11.2014 al Direcţiei Economice,    
Buget - Finanţe; 
-  Raportul nr.11354/26.11.2014 al  Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public si privat al judeţului;  
- Raportul nr.11363/26.11.2014 al  Comisiei pentru 
muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 
- Raportul nr. 11364/26.11.2014 al Comisiei pentru 
administratie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 - Adresa nr. 1484/07.10.2014 a Federaţiei Române de 
Handbal, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9580/09.10.2014 prin care solicită sprijin  în vederea unei 
colaborări, pentru desfăşurarea în bune condiţii a Turneului 
Internaţional de Handbal Feminin,lot tineret, în perioada 5- 6 
decembrie 2014;  
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 
356/2013, cu modificările ulterioare; 

 -   prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele   publice    
locale, cu modificările și completările ulterioare. 
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        In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit.   a),    
c)   in Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
  Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.  

 
         Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Județul Olt, 
prin Consiliul Judeţean Olt, cu Municipiul Slatina, Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Olt şi Federaţia Română de Handbal în 
vederea desfăşurării etapei Turneului Internaţional de Handbal 
Feminin, lot tineret, în municipiul Slatina, județul Olt, în perioada 5-6 
decembrie 2014. 
  
           Art. 2. (1) Contribuţia Județului Olt în parteneriat este de 
12.000 lei reprezentând cheltuieli organizatorice, finanţată de la 
bugetul local capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” 
subcapitolul 67.02.05 „Servicii recreative și sportive”, iar decontarea 
se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale 
în vigoare. 

                    (2) Bugetul Consiliului Județean Olt pe anul 2014  se rectifică 
în mod corespunzător.      

      
         Art. 3.  Obligațiile părților în parteneriat sunt stabilite în Acordul 
de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Olt 
să semneze acordul de parteneriat. 

 
         Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, 
Buget Finanțe, Serviciului Financiar-Contabilitate, Serviciului Juridic-
Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt,  Consiliului 
local și Primăriei municipiului Slatina, Federaţiei Române de 
Handbal și  Direcţiei  Judeţene pentru Sport şi Tineret Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, precum și Instituţiei  Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
  PREŞEDINTE 

  Paul STĂNESCU 
         
                                                             

                      
                                                      Contrasemnează, 

                                                            Secretar al Judeţului Olt 
                                                             Gabriel BULETEANU 
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