
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOT;RÂREă 

cu privire la:  aprobarea Strategiei  Energetice a  JudețuluiăOltă
pentru  perioada 2016-2020 

 
Având în vedere: 
 
➢ expunerea de motive nr.1357/14.02.2017  cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 1358/14.02.2017 ; 
➢ raportul nr. 1359/14.02.2017 al serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 1655/23.02.2017 al Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

➢ raportul nr. 1670/23.02.2017 al Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement ; 

➢ raportul nr. 1610/22.02.2017  al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ;  

➢ Prevederile documentelor deăprogramareălaănivelănațional șiă 
regional pentru perioada 2014 - 2020 ; 

➢ Prevederile  Strategiei  Europa 2020 ;  
➢ Prevederile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dun<rii;ă 
➢ Prevederileă Programuluiă Operațională Regională 2014-2020 - 

Condițiiă Specificeă deă Accesareă aă Fonduriloră înă cadrulă
apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
訓I POR/2016/3/3.1/b/1/BI, Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
Investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 



publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 
publice  
 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. b),  alin.(3),   lit. d) şi 

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

 
CONSILIULăJUDEXEAN OLT adopt<ăprezentaăhot<râre: 

 
 Art.1. Se aprobă Strategia Energetică  a Județului Olt pentru 
perioada 2016-2020,  conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Pre群edintelui 
Consiliului Județean Olt, Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 
Serviciului dezvoltare regională, pentru aducere la îndeplinire, 
direcțiilor 群i compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 
al  Consiliului Judeţean Olt  , Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU  

 
 

Contrasemneaz<ă, 
           SecretarăalăJudeYului, 

               Gabriel BULETEANU  
 
 

Prezentaă hot<râreă aă fostă aprobat<ă cuă 28 deă voturiă “Pentru” șiă oă
abținereă 

 
 

Slatina,  23 februarie  2017 
Nr.22 

 
 

/LD (2 ex.) 



ConsiliulăJudețeanăOltă                    Anex<ălaăH.C.J.ăNr.ă22ă/ă23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIAăENERGETIC;ăAăJUDE軍ULUIăOLTăPENTRUăPERIOADAă 

2016 – 2020 

 

 

 

 

 
INTOCMIT: SC CONSULT N.G. IMPEX SRL 

  Ing. Afendulis Ion 

ADRESA: JudăConstanța,ăBd.ăMamaiaă469,ăBl.ăC1,ăAp.1,ăăCam.5ăVilaăTuristic<ăparter, 

  Loc.ăMamaia,ăMunicipiulăConstanța 

TELEFON: 021-211.34.11 

FAX:   021-210.61.41 

E-MAIL:   office@alfabit.ro 

CUI:   RO14336680   
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