
                

 

     

 

 
 
 
 
 
 

 
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 
Călărași,  pentru anul 2020 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.3926/15.04.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Raportul comun nr. 3930/15.04.2020 al Direcţiei Economice, Buget-

finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Avizul nr. 4249/28.04.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

➢ Avizul nr.4251/28.04.2020 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Avizul  nr. 4243/28.04.2020 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

➢ Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.16/14.02.2020 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 
2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu rectificările ulterioare; 

➢ 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 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2004; 

➢ Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

➢ Adresa nr. 8298/24.03.2020 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 
Călărași aferentă trimestrului I 2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.3256/25.03.2020 ;  



➢ Hotărârea nr.3/20.03.2020 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 2020 .   
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.e), alin.(7) lit.c), 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 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  2020,  în sumă de 1.299.867 lei. 
 Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de 
venituri și cheltuieli al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  
Călărași,  pentru anul  2020,  în sumă de 150.000 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 General al Judeţului 
                                                    Marinela - Elena ILIE   

 
 
 
 
Slatina, 30 aprilie 2020 
Nr. 75 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” . 
 
 
/L.D. ( 2 ex.) 


