
                 

 

 

 

 

 

     
 
  

HOTĂRÂRE  
pentru   completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului   „Investiții 
comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului 
Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia , Bulgaria „ şi a 

cheltuielilor aferente proiectului 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 9402/10.09.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt ; 
➢ Raportul nr. 9406/10.09.2020 al  Serviciului Dezvoltare Regională; 
➢ Avizul  nr.9576/16.09.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

➢ Avizul  nr. 9583/16.09.2020 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii 

➢ Prevederile Contractelor de Finanțare Nerambursabilă Subsidy Contract 
nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018  
încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și 
UAT Județul Olt; 

➢ Prevederile Actului adițional  nr. 1 pentru modificarea Subsidy 
Contract nr. 92995/13.08.2018 încheiat între Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării   și Administrației si UAT Județul Olt; 

➢ Prevederile Actului Adițional nr. 1 pentru modificarea Cofinancing 
Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat intre Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației si UAT Județul Olt; 

➢ 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 
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; 

➢  Prevederile Hotărârii 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 

 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.e), alin.(7) lit.a), art.182 

alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) 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.I. După art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului   „Investiții comune în 
domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și 
Municipalității Dolna Mitropolia , Bulgaria „ şi a cheltuielilor aferente 
proiectului, se introduce un nou articol, articolul  31 care va avea următorul 
cuprins:  
           “Art. 31. Se aprobă cheltuielile neeligibile aferente proiectului  în sumă 
de 129.983  Euro”. 
 

Art. II.   Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 

    PREȘEDINTE 
          Marius OPRESCU 
 

                 
 
                  

                                 Contrasemnează ,  
             Secretar General al Judeţului, 

                                                   Marinela-Elena ILIE  
 

Slatina, 17 septembrie  2020 
Nr. 139 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi “pentru” . 

 
L.D./L.D. ( 2 ex.)  


