
                 
 
 
 
 
 
     

 
 
  

HOT;RÂREă 
cu privire la:  aprobarea proiectului   „Investițiiăcomuneăînădomeniulăsituațiiloră

deăurgenț<ăînăcadrulăConsiliuluiăJudețeanăOltășiăMunicipalit<țiiăDolnaă
Mitropolia , Bulgaria „ şiăaăcheltuielilorăaferenteăproiectului 

 
Având în vedere: 
➢ expunerea de motive nr. 5880/22.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr. 5881/22.05.2018 ; 
➢ raportul nr.5882/22.05.2018 al  serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr.6206/30.05.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

➢ raportul nr. 6210/30.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 

➢ Prevederile Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria nr. 72/22.03.2018 referitoare la finanțarea proiectului; 

➢ Prevederile art.23,ă alin.(2),ă lit.f)ășiă lit.g) , art.42, art.45ășiă art.46ăalin.(1)ădină
Legea nr.273/2006 privindă finanYeleă publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea 
financiar<ă aă instrumenteloră structuraleă șiă utilizareaă acestoraă pentruă
obiectivulăconvergenț<, aprobat<ăcuămodific<riăprinăLegeaănr.362/2009, cu 
modificările și completările ulterioare;  

➢ PrevederileăHot<râriiăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.23/02.02.2018ăcu privire la  
aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, 
cuărectific<rile ulterioare 
 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b) și lit.e), alin.(6) lit. c), 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  
 

CONSILIULăJUDEXEAN OLT adopt<ăprezentaăhot<râre: 
 
 Art.1. Se aprobă proiectul „Investițiiă comuneă ină domeniulă situațiiloră deă
urgenț<ăînăcadrulăConsiliuluiăJudețeanăOltășiăMunicipalit<țiiăDolnaăMitropolia, 



Bulgaria„ăselectat pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG V-A România 
-Bulgaria, şi  cheltuielile aferente proiectului. 
 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 916.047,52 Euro, 
din care: 

-   valoarea proiectului pentru Consiliul Județean Olt în calitate de lider - în 
sumă de 416.211,90  Euro . 
 - valoarea proiectului pentru partener, Municipalitatea Dolna Mitropolia, Bulgaria – 
în sumă de 499.835,62 Euro. 
 

Art.3. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru cofinanţarea  
proiectului  în sumă de 8.328,40  Euro. 

 
Art.4. Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii  pentru finanțarea tuturor 

cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, pentru asigurarea 
implementării optime a proiectului.  

 
Art.5. 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 

 
 

   Contrasemneaz<,  
  SecretarăalăJudeYului, 

                                                            Marinela –Elena ILIE   
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