
                 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii 

reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt ”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
PROIECT : Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt   
Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 
Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B – Clădiri publice  
Apel de proiecte nr : POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 8168/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr. 8169/17.08.2017 ; 
➢ raportul nr. 8170/17.08.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 8366/23.08.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

➢ raportul nr. 8295/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ raportul nr. 8342/23.08.2017 al Comisia pentru cultură , învăţământ activitate 
ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul 
Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în 
cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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;  

➢ Prevederile art. 1, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire 
la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-
2020, cu rectificările 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.1. Se aprobă proiectul  „Creșterea  eficienței energetice a clădirii 
reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt  ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B 
– Clădiri publice, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI,  
având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea  eficienței 
energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt”, în sumă  de 2.154.072,51   lei (inclusiv 
TVA). 

 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 17,68 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
462.354,45  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii 
reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  



 
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 
Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze 

toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean 
Olt. 

 
Art.7. 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. 

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
      Contrasemnează,  
Secretarul  Judeţului, 
   Marinela-Elena ILIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 
 
Slatina,  24 august   2017 
Nr. 127 

 
 
 
 
                                                      

/L.D. ( 2 ex.)  



Anexă  la H .C.J. nr. 127/24.08.2017 
 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-

ECONOMICI AI PROIECTULUI    
 

„Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  ”   

 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 
Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.DRĂGĂNEȘTI NR.7 SLATINA 

 
 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

      Valoarea totala a 
investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 2,106.47251 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   466.32261 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 1,292.54940 

   

Mii Euro                   286.13951 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M) 

       Valoarea an 1 a 
investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 171.825280 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   38.038006 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 0.000000 

   

Mii Euro                   0.000000 
     Valoarea an 2 a 
investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 482.869420 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   106.895736 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 442.166760 

   
Mii Euro                   97.885141 

     Valoarea an 3 a 
investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 1,174.171280 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   259.933428 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 618.296030 

 
 
  

Mii Euro                   136.875947 

     Valoarea an 4 a 
investitiei: 

 
 

 



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

  

 

 3. Durata de realizare                                                                      42 luni, din care 

durata de execuție a investiției -28 luni  

 

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice)   :     
- Suprafața fațadă termoizolată = 1.701,15  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 434,05 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1.660,69 mp 

 
 
 
 
 
 

Şef serviciu dezvoltare regională , 
Daniela LUNGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Mii Lei 277.606530 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   61.455444 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 232.086610 

   
Mii Euro                   51.378422 


