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- PROIECT - 
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: 
- Referatul de aprobare nr. 11728/11.11.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
- prevederile art.14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin. (4) 
coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
                       Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. (1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să 
acorde, prin dispoziție, până la declararea ca legal constituit a noului consiliu 
județean rezultat în urma alegerilor locale din anul 2024, 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 dată, împreună 
cu o diploma aniversară. 
    (3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, 
paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul 20, articolul 20.30.30, din 
bugetul propriu al Consiliului Județean Olt. 
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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 Direcției Economice, Buget - 
Finanțe, Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Administrație Publică 
și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, primăriilor unităților administrativ - teritoriale din 
județul Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt .  
  
 

              INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
        AVIZAT,  

Secretarul General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



1 

 

  
 

 
 

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui 
Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc 
persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani 
 
 
 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune împuternicirea Președintelui 
Consiliului Județean Olt să acorde, prin dispoziție, până la declararea ca legal 
constituit a noului consiliu județean rezultat în urma alegerilor locale din anul 
2024, 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. 

Ajutorul bănesc va fi acordat o singură dată, împreună cu o diplomă 
aniversară, iar plata acestuia se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 
51.02.01, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul 20, articolul 
20.30.30, din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt. 

Având în vedere că acordarea ajutorului bănesc semnifică gradul de 
prețuire și apreciere pentru cei mai vârstnici concetățeni ai județului nostru, a 
fost inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui 
Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din 
județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani.  

Conform Proiectului de hotărâre anterior menționat, prin Dispoziție a 
Președintelui Consiliului Județean Olt vor fi desemnați ulterior reprezentații din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire a celor anterior menționate, pe baza comunicărilor cu 
persoanele îndreptățite să primească acest ajutor, transmise de primăriile din 
județul Olt. 

Menționăm că ajutorul bănesc pentru persoanelor vârstnice domiciliate pe raza 
județului Olt, care au aniversat 100 de ani de viață a fost acordat, începând cu data 
de 01.11.2016 și până la validarea noului consiliu județean rezultat în urma 
alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 191/27.10.2016 cu privire la: împuternicirea Președintelui 
Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din 
județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani. 
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Până în prezent, ajutorul bănesc prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 191/27.10.2016 a fost acordat unui număr de 45 de persoane domiciliate 
pe raza județului Olt, care au împlinit vârsta de 100 de ani. Cuantumul 
ajutorului bănesc a fost în sumă de 1.000 lei net/persoană și s-a acordat o singură 
dată, împreună cu o diplomă aniversară.  

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost 
redactat.  
 
 
 
                                                     INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU                                                                                                                            
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                  APROB, 
Direcția Economică, Buget-Finanțe                                                               PREȘEDINTE 
Serviciul Administrației Publică și                                               Marius OPRESCU 
Monitorizare Proceduri Administrative       
Nr. 11733/11.11.2020                                                    
                                                                                 
       
 
                                                                                           AVIZAT, 
                                                                                 VICEPREȘEDINTE 
                            Cătălin-Ionuț IVAN 
 
 
 
 
 

Raport 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului 
Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt  

care împlinesc vârsta de 100 ani 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 191/27.10.2016, Președintele Consiliului 
Județean Olt a fost împuternicit 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 persoanelor vârstnice domiciliate pe raza județului Olt, care au aniversat 100 de 
ani de viață.  

Până în prezent, ajutorul bănesc prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean Olt                 
nr. 191/27.10.2016 a fost acordat unui număr de 45 de persoane domiciliate pe raza 
județului Olt, care au împlinit vârsta de 100 de ani. Cuantumul ajutorului bănesc a fost în 
sumă de 1.000 lei net/persoană și s-a acordat o singură dată, împreună cu o diplomă 
aniversară.  

Având în vedere că acordarea ajutorului bănesc semnifică gradul de prețuire și 
apreciere pentru cei mai vârstnici concetățeni ai județului nostru, considerăm că se 
impune inițierea unui proiect de hotărâre prin care să fie împuternicit Președintele 
Consiliului Județean Olt să acorde, prin dispoziție, până la declararea ca legal constituit 
a noului consiliu județean rezultat în urma alegerilor locale din anul 2024, 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.  
Ajutorul bănesc va fi acordat o singură dată, împreună cu o diplomă aniversară, iar 

plata acestuia se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 
51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul 20, articolul 20.30.30, din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Olt. 
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Prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt vor fi desemnați ulterior 
reprezentații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire a celor anterior menționate, pe baza comunicărilor cu persoanele 
îndreptățite să primească acest ajutor, transmise de primăriile din județul Olt. 

 Față de cele prezentate menționăm că Proiectul de hotărâre cu privire la: 
împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor 
bănesc persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani, îndeplinește 
condițiile legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

Director executiv 
Direcția Economică, Buget - Finanțe 

Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Șef Serviciu 
                                                                                Serviciul Administrație Publică și  
                                                                            Monitorizare Proceduri Administrative 
                                                                      Adrian LĂCRARU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Șef serviciu 
                                                                                           Serviciul Juridic - Contencios 
                                                                                             Ana - Venera ȘTEFĂNESCU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M./2ex. 
 
 


