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          PROIECT 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 cu privire la: acordare premiu pentru rezultate deosebite în domeniul 

culturii  
 

   
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.9940/22.09.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.54/09.04.2021 cu 
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 și estimări pe anii 
2022-2024, cu rectificările ulterioare; 
 - Adresa Asociației Culturale Center Inter Art. Centrul Internațional 
de Artă România nr.125/06.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.9656/14.09.2021; 
 - Diploma prin care se acordă de către Comisia Națională pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, în anul 2020, titlul de Tezaur 
Uman Viu doamnei Alexandrina Olguța FILIP din comuna Cezieni, județul Olt; 
 - Prevederile anexei nr.10, Capitolul I, punctul B din Legea nr. 15/2021 
a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile anexei nr. 2 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), 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. 
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 Art.1. Se aprobă acordarea unui premiu individual în valoare netă de 
2.500 lei doamnei Alexandrina Olguța FILIP din comuna Cezieni, județul Olt, 
creatoare populară în domeniul artelor textile tradiționale ca urmare a obținerii 
de către aceasta a  titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu acordat de către 
Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, în 
cadrul sesiunii din anul 2020. 

Art.2. Plata premiului se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 
,,Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități 
executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii”. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Financiar-Contabilitate și Serviciului Administrație Publică 
și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, doamnei 
Alexandrina Olguța FILIP, Asociației Culturale Center Inter Art. Centrul 
Internațional de Artă România, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului-Județul Olt. 
 
 
 

INIŢIATOR 
P R E Ş E D I N T E L E  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT, 
  Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

 AVIZAT                                                             
SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Marinela - Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la: acordare premiu pentru rezultate 

deosebite în domeniul culturii  
 

  
 Proiectul de Hotărâre propune acordarea unui  premiu individual pentru 
rezultatele deosebite obținute în domeniul culturii de către doamna Alexandrina 
Olguța Filip, cetățean al județului Olt. 
 Prin adresa nr.125/06.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 9656/14.09.2021 Asociația Culturală Center Inter Art. Centrul Internațional de 
Artă România, cu sediul în Municipiul Slatina, Bulevardul A.I.Cuza, nr.28, Județul 
Olt, ne aduce la cunoștință faptul că, în urma analizei dosarelor de candidatură 
pentru acordarea titlului de Tezaur Uman Viu, Comisia Națională pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, de pe lângă Ministerul Culturii, a 
acceptat dosarul doamnei Alexandrina Olguța Filip din comuna Cezieni, județul 
Olt, creatoare populară în domeniul artelor textile tradiționale, acordându-i acest 
titlu în cadrul sesiunii din anul 2020, diploma fiindu-i transmisă abia la începutul 
lunii iunie 2021. 

Creatoarea populară Alexandrina Olguța Filip se alătură altor patru deținători ai  
titlului de Tezaur Uman Viu din Județul Olt, două titluri acordate în anul 2015 și 
premiați de către instituția noastră potrivit Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
163/17.12.2015, respectiv creatorul popular Dumitru (Mitrel) Liceanu, cojocar din 
Vădastra și Petre Feraru vătaf de căluș din Beria-Oporelu și alte două titluri acordate 
în anul 2019 și premiați de către instituția noastră potrivit Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 155/24.10.2019, respectiv Constanțin Nițu din Cornățelu-Poboru și 
Gheorghe Tănase din Corbu. 

Aceștia fac parte din cei 63 de purtători ai acestui titlu la nivel național, de la 
începutul acestui program - anul 2008 și până în prezent.  

Programul Tezaure Umane Vii este una dintre inițiativele UNESCO privind 
salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial și vizează, pe 
de o parte creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și 
transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din 
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care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg, iar pe de altă parte, identificarea 
acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt 
capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu 
mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia. 

Doamna Alexandrina Olguța Filip împreună cu alte câteva femei din satele 
comunei Cezieni, care cos ii tradiționale, au făcut obiectul cercetării de teren în 
județul Olt a echipei delegate de către Ministerul Culturii în anul 2020 pentru 
documentarea și întocmirea dosarului „Cămașa cu altiță din România și 
Republica Moldova”, dosar care a fost înaintat la UNESCO la finele lunii aprilie 
2021, pentru includerea iei în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității, în felul 
acesta județul Olt aparând ca zonă importantă în conservarea și continuarea 
tradiției coaserii iilor. 

Creatoarea populară în domeniul artelor textile tradiționale, Alexandrina 
Olguța Filip este cea care se ocupă personal de păstrarea tradiției Sărbătorii iilor 
de la Cezieni precum și de păstrarea și continuarea meșteșugului cusutului iilor 
specifice zonei etnofolclorice Romanați căreia i s-au păstrat nealterate 
elementele și simbolurile identitare multiseculare. 

Doamna Alexandrina Olguța Filip pentru meritele sale și prin întreaga  
activitate desfășurată în beneficiul artelor tradiționale din județul Olt și din 
România a reprezentat cu cinste județul Olt, atât la nivel național, cât și 
internațional, obținând astfel titlul de Tezaur Uman Viu în cadrul sesiunii din anul 
2020, diploma fiindu-i transmisă abia la începutul lunii iunie 2021. 
 Astfel, prezentul Proiect de hotărâre propune acordarea unui premiu 
individual în valoare netă de 2.500 lei doamnei Alexandrina Olguța Filip din 
comuna Cezieni, județul Olt, creatoare populară în domeniul artelor textile 
tradiționale, ca urmare a obținerii titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu 
acordat de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial, în anul 2020. 

Plata premiului se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 ,,Autorități 
publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități executive”, titlul II 
”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

 Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la acordare 
premiu pentru rezultate deosebite în domeniul culturii, îndeplinește condițiile legale și 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

 

                                                  INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 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. 9944/22.09.2021           

                                                                                      AVIZAT                                                       
                                                                                    VICEPREȘEDINTE 

Ionuț – Cătălin IVAN            
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: acordare premiu pentru 

rezultate deosebite în domeniul culturii  
 
 Proiectul de Hotărâre propune acordarea unui premiu individual pentru 
rezultatele deosebite obținute în domeniul culturii de către doamna 
Alexandrina Olguța Filip, cetățean al județului Olt. 
 Asociația Culturală Center Inter Art. Centrul Internațional de Artă 
România, cu sediul în Municipiul Slatina, Bulevardul A.I.Cuza, nr.28, Județul 
Olt prin adresa nr.125/06.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 9656/14.09.2021, ne aduce la cunoștință faptul că, în urma analizei 
dosarelor de candidatură pentru acordarea titlului de Tezaur Uman Viu,  
Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, de 
pe lângă Ministerul Culturii, a acceptat dosarul doamnei Alexandrina Olguța 
Filip din comuna Cezieni, județul Olt, creatoare populară în domeniul artelor 
textile tradiționale, acordându-i acest titlu în cadrul sesiunii din anul 2020, 
diploma fiindu-i transmisă abia la începutul lunii iunie 2021. 

Programul Tezaure Umane Vii este una dintre inițiativele UNESCO privind 
salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial și vizează, 
pe de o parte creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și 
transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul 
comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg, iar pe de altă 
parte, identificarea acelor persoane care făcând dovada caracterului excepțional 
al performării sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu 
imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la 
asigurarea viabilității acestuia. 

Creatoarea populară Alexandrina Olguța Filip se alătură altor patru 
deținători  ai titlului de Tezaur Uman Viu din Județul Olt, două titluri acordate în 
anul 2015 și premiați de către instituția noastră potrivit Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 163/17.12.2015, respectiv creatorul popular Dumitru (Mitrel) 
Liceanu, cojocar din Vădastra și Petre Feraru vătaf de căluș din Beria-Oporelu și 
alte două titluri acordate în anul 2019 și  premiați de către instituția noastră potrivit 
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 155/24.10.2019, respectiv Constanțin Nițu 
din Cornățelu-Poboru și Gheorghe Tănase din Corbu. 

Aceștia fac parte din cei 63 de purtători ai acestui titlu la nivel național, de la 
începutul acestui program - anul 2008 și până în prezent.  

Doamna Alexandrina Olguța Filip împreună cu alte cateva femei din 
satele comunei Cezieni, care cos ii tradiționale, au făcut obiectul cercetării 
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de teren în județul Olt a echipei delegate de către Ministerul Culturii în anul 
2020 pentru documentarea și întocmirea dosarului „Cămașa cu altiță din 
România și Republica Moldova”, dosar care a fost înaintat la UNESCO la 
finele lunii aprilie 2021, pentru includerea iei în Patrimoniul Cultural Imaterial 
al Umanității, în felul acesta județul Olt aparând ca zonă importantă în 
conservarea și continuarea tradiției coaserii iilor. 

Alexandrina Olguța Filip a reprezentat localitatea Cezieni, județul Olt și 
România la importante târguri și expoziții organizate în țară: București, Sibiu, 
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Drobeta Turnu Severin, precum și în mari 
orașe și capitale europene: Bruxelles, Paris, Praga, Strasbourg, Nuremberg, 
Ruse, Milano,Torino. 

Creatoarea populară în domeniul artelor textile tradiționale Alexandrina 
Olguța Filip este cea care se ocupă personal de păstrarea tradiției Sărbătorii 
iilor de la Cezieni precum și de păstrarea și continuarea meșteșugului 
cusutului iilor specifice zonei etnofolclorice Romanați căreia i s-au păstrat 
nealterate elementele și simbolurile identitare multiseculare. 

Doamna Alexandrina Olguța Filip pentru meritele sale și prin întreaga  
activitate desfășurată în beneficiul artelor tradiționale din județul Olt și din 
România a reprezentat cu cinste județul Olt, atât la nivel național, cât și 
internațional, obținând astfel titlul de Tezaur Uman Viu în cadrul sesiunii din 
anul 2020, diploma fiindu-i transmisă abia la începutul lunii iunie 2021. 
 Astfel, prezentul Proiect de hotărâre propune acordarea unui premiu 
individual în valoare netă de 2.500 lei doamnei Alexandrina Olguța Filip din 
comuna Cezieni, județul Olt, creatoare populară în domeniul artelor textile 
tradiționale, ca urmare a obținerii titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu 
acordat de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial, în anul 2020. 

Plata premiului se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 
,,Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități 
executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri 
și servicii”. 

 Față de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la 
acordare premiu pentru rezultate deosebite în domeniul culturii, îndeplinește 
condițiile legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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