
                 

 

 

 

 

 

     
 
 
   
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

143/25.08.2016 privind  aprobarea proiectului “Modernizare drum 
județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat 

 

PROIECT “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” 
Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță 
Regională 
Prioritatea de Investitii:  6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin 
Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv 
a Nodurilor Multimodale. 
Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1 
 
 

Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 4895/22.05.2017 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 4896/22.05.2017 ; 
➢ raportul nr. 4897/22.05.2017 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
➢ raportul nr. 5015/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului; 
➢raportul nr.4999/24.05.2017  al  Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul 

Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a 



Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta 
consolidată;  

➢ 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;  

➢ Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională nr.6944/17.05.2017, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4826/17.05.2017  privind 
solicitarea de clarificări în etapa precontractuală pentru  proiectul 
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”;  

➢ Prevederile art.291 alin.(1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal , cu modificările și completările ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.b),  alin.(3), lit.f), art.97, alin.(1), 

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 și 
completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind  
aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 
DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.43/12.04.2017,se 
modifică, după cum urmează: 
 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 – 
Indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie “ 
Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6)-
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, se 
modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
 

2. Art.6 va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-

Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 



cuantum de 7.007.393,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”. „ 

 
 
Art.II.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului  

în vederea ducerii sale la îndeplinire: 
- Domnului Oprescu Marius, Președinte al Consiliului Județean Olt 

- Domnului Soare Nicolae, Primar al  Comunei Dăneasa 

- Domnului Rotaru Pantelie, Primar al Oraşului Drăgănești-Olt 
- Domnului Becheanu Alexandru, Primar al Comunei Mărunței 
- Domnului Costea Vasile , Primar al Comunei Coteana 
- Domnului Ivan Marian , Primar al Comunei Brebeni 
- Domnului Iancu George-Daniel, Primar al Comunei Valea Mare 
- Domnului Moț Constantin-Stelian-Emil, Primar al Municipiului Slatina  
- Domnului Ganescu Gheorghe, Primar al Comunei Curtișoara 
- Domnului Lăzărescu Mihăiță, Primar al  Comunei Teslui 
- Domnului Piciu Valentin, Primar al Comunei Verguleasa 
- Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  
 

 
 
   Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
                                                      Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
 

 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 25 mai   2017 
 
Nr. 84 
 
 
/L.D. ( 2 ex.)  


