
                  

 

 

 

 

 

 

 

   
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 90/26.05.2016  privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea 

acordului de parteneriat  pentru  proiectul   „Restaurare, 
consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial 

Social- Cultural” 
 
Având în vedere: 
➢ expunerea de motive nr. 2443/20.03.2017 cu privire la aprobarea 

Proiectului de Hotărâre nr. 2444/20.03.2017 ; 
➢ raportul nr. 2445/20.03.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 2629/23.03.2017 al  Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 2611/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură;  

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din 
Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de 
Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 
2016/5/5.1/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 
alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată 



cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.  e),  alin.(6) lit. a) şi 

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

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.I.  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.90/26.05.2016 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de 
parteneriat  pentru  proiectul „Restaurare, consolidare și 
modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” se 
modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  

 
Art.II . Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – 

Finanţe, Serviciului dezvoltare regională  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Episcopiei Slatinei și 
Romanaților , pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

    
PREŞEDINTE,   

Marius OPRESCU  

 
 
                                                                     Contrasemnează , 

          Secretar al Judeţului, 
                                                      Gabriel BULETEANU  

 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 23 martie 2017 
Nr. 41 
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