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HOTARÂRE
cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a
cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind
gestionarea deşeurilor
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1624/21.02.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre
nr.1625/21.02.2019;
- adresa nr.1631/CB/28.11.2018 a Administraţiei Fondului de Mediu din cadrul
Ministerului Mediului, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.13021/29.11.2018;
- Raportul nr.1626/21.02.2019 al Arhitectului Şef al Judeţului – Serviciul UIP,
Programe si Strategii de Mediu;
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 1839/27.02.2019;
- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea
Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor
Istorice și de Arhitectură nr. 1796/26.02.2019;
- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice
și Comerț nr. 1841/27.02.2019;
- Prevederile Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi
conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul
Ministrului Mediului nr.1196/08.11.2018;
- Prevederile art.13 alin.(1) lit.c) şi lit.h) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu completări şi
modificări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si a Ordonanţei
de Urgenţă nr.196/2005 privind Fondul de Mediu;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu
nr.458/26.11.2018, modificată prin Dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului
pentru Mediu nr.14/10.01.2019;
- Prevederile art.5 alin.(3) şi art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) si lit.d), alin.(3) lit.f), alin.(5) lit.a) pct.9
şi pct 13, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1) Se aprobă proiectul „Oltul colectează selectiv” în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind
gestionarea deşeurilor, program aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr.
1196/08.11.2018.
(2) Proiectul este finantat în procent de până la 90% din fondurile alocate de
catre Ministerul Mediului prin Administratia Fondului pentru Mediu.
(3)
Bugetul alocat potrivit alin.(2) de către Ministerul Mediului pentru județul
Olt este de 311.342,19 lei (inclusiv TVA), conform poziției 31 din Anexa 1 la
Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 458/26.11.2018
modificata prin Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu
nr.14/10.01.2019.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Oltul colectează selectiv”, în
cuantum de 345.935,77 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a județului Olt în cuantum de
34.593,57 lei (inclusiv TVA), reprezentând co-finanţarea de 10% din valoarea
eligibilă a proiectului „Oltul colectează selectiv”.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului „Oltul colectează selectiv”, se vor suporta din surse proprii,
de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judeţul Olt, astfel incat sa se asigure
desfasurarea in conditii optime a proiectului.
Art.5. Se împuterniceşte domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
UAT – Judeţul Olt prin Consiliul Judeţean Olt.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget - Finanţe
Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor,
Programe si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretarul Judetului
Marinela-Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi „Pentru”.

