
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Judeţului Olt  la cofinanţarea proiectului  

„Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în 
valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni ” 

  
 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 7143/18.07.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr. 7144/18.07.2017 ; 
➢ raportul nr. 7145/18.07.2017 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 

Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 7446/26.07.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
➢ raportul nr. 7513/26.07.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

➢ raportul nr. 7469/26.07.2017 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte   

➢ Contractul de finanțare nr. 138/05.07.2017 încheiat între Mănăstirea 
Brâncoveni, Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 

➢ Adresa Mănăstirii Brâncoveni nr. 36/06.07.2017 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 6799/07.07.2017 referitoare la solicitarea sprijinului 
financiar pentru anul 2017;  

➢ Prevederile art.2 alin.(2)  și art.39 alin.(1) din  Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice,republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.91 alin.(1), lit.e) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea 
religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare ;  



➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea 
bugetului județului Olt pe anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2020, cu 
rectificările ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) , lit.d) , alin.(5), lit.b) , art.97, alin.(1), 

art.98 coroborate cu art.45 alin.(2) 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.1. Se aprobă participarea Județului Olt cu suma de 216.469 lei la 
cofinanțarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, 
conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea 
Brâncoveni ”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 5 : Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , Prioritatea de Investitii:  5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, reprezentând 50 % din contribuția proprie a solicitantului la cheltuielile 
eligibile, inclusiv TVA aferent.  

 
Art.2. Suma prevăzută la art.1 se va asigura de către Județul Olt din bugetul 

pe anul 2017.  
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Mănăstirii Brâncoveni, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.  
 
 

                   PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 
 
     Contrasemnează,  
  Secretar al Judeţului, 

                                                              Gabriel BULETEANU  
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 27 iulie 2017 
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