
                

 

     

 

 
 
 
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la 
bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul 2017 

 
Având în vedere: 
➢ expunerea de motive nr. 3633/13.04.2017  cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.3634/13.04.2017 ; 
➢ Raportul nr. 3635/13.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget-

finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Raportul nr. 4132/26.04.2017 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 4085/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.31/23.03.2017 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 
Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

➢ Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România , modificată  
și completată prin O.U.G. nr. 111/2004; 

➢ Prevederile Legii nr. 6/2017  a bugetului de stat pe anul 2017; 

➢ Adresa nr. 4141/03.04.2017 a Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia  privind solicitarea alocării contribuției 
Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia  și la bugetul Biroului Regional de 



Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, Călărași aferentă 

trimestrului I 2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3126/03.04.2017;  
➢ Hotărârea nr.3/24.03.2017 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

pentru anul 2017 .   
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c),  

art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) 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.1. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul 
de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia,   pentru anul  2017,  în sumă de 896.006 lei. 
 Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul 
de venituri și cheltuieli al Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul  2017,  în 
sumă de 145.188 lei . 
     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, 
Buget – Finanţe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  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 31 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 27 aprilie 2017  
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