HOTĂRÂRE
privind: aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat
nr.5207 din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei
și Romanaților pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și
modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural”
Având în vedere:
➢ expunerea de motive nr. 1762/26.02.2019 cu privire la Proiectul de
Hotărâre nr. 1763/26.02.2019 ;
➢ raportul comun nr. 1764/26.02.2019 al Direcției Economice , BugetFinanțe și al Serviciului dezvoltare regională;
➢ raportul nr. 1840/27.02.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale,
buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și
privat al județului;
➢ raportul nr. 1805/26.02.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
➢ raportul nr. 1847/27.02.2019 al Comisiei pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu
cetățenii;
➢ 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/ 2016/5/5.1/1;
➢ Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr.
4584/22.02.2019
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Olt
sub
nr.1683/25.02.2019;
➢ 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;
➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.40/29.03.2012 cu privire la
aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare,

consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial
Social- Cultural, cu modificările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. a) şi art.97 alin.(1)
și 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 şi
completările ulterioare
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr.5207
din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt – Consiliul Județean Olt și
Episcopia Slatinei și Romanaților pentru realizarea proiectului „Restaurare,
consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial SocialCultural”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012, cu
modificările ulterioare, în forma înscrisă în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, domnul
Marius Oprescu să semneze Actul Adițional prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget –
Finanţe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt, Episcopiei Slatinei și Romanaților , pentru aducere
la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului –
judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează ,
Secretar al Judeţului,
Marinela-Elena ILIE

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “Pentru”
Slatina, 28 februarie 2019
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Anexa la Hotararea Consiliului Judetan Olt nr.27/28.02.2019
Actul adițional nr. 1
la
ACORDUL DE PARTENERIAT
nr. 5207/30.05.2017
pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa
Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliul Județean Olt nr.
40/29.03.2012, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt
nr.90/26.05.2016 , nr. 120/28.07.2016 și nr. 41/23.03.2017 și în temeiul
prevederilor
art.8
alin.(1)
din
Acordul
de
Parteneriat,adresei
nr.4584/22.02.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1683/25.02.2019 și actului
adițional nr.1 la contractul de finanțare nr. 282/28.07.2017
UAT JUDETUL OLT - CONSILIUL JUDEŢEAN OLT, cu sediul în municipiul
Slatina, B-dul A.I. Cuza nr.14, codul fiscal 4394706 având calitatea de lider de
proiect (partener 1), reprezentat de dl. Marius OPRESCU – Preşedinte, pe de
o parte
şi
EPISCOPIA SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR , cu sediul în municipiul Slatina,
strada Fraţii Buzeşti,nr. 15, jud. Olt, codul fiscal 22430858 – având calitatea
de partener 2, reprezentat de Preasfinţitul Părinte Sebastian (Paşcanu Sorin
Petrică) – Episcop , pe de altă parte,
au încheiat prezentul Act Adițional , conform reglementărilor legale în
vigoare , convenind următoarele:
ART.I. Articolul 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2 ) se modifică și va avea următorul cuprins:
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“(2). Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale
proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act
adițional la acord.
Organizaţia

Contribuţia (unde este cazul)

EPISCOPIA SLATINEI ŞI
ROMANAŢILOR

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %)
486.778,67 lei ; 100 %
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %)
0 lei ( 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (in lei si
%) – 486.778,67 lei ; 4,92 %. Suma va fi virată în contul
Consiliului Județean Olt (lider de parteneriat)

CONSILIUL JUDETEAN
OLT

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %)
0 lei ( 0 %)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)
- 215.193,65 lei; 100 %
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului - 2,12 (%)

2. Alin.(3) lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b).pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerul va depune la
liderul de parteneriat valoarea contribuției proprii, precum și, după caz,
documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în conformitate cu
acordul de parteneriat.”
Art. II. Alineatul (1) al Articolului 5 Drepturile şi obligaţiile liderului de
proiect UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL JUDETEAN OLT (Partenerului 1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
“ Art.5.(1).Liderul de proiect/ parteneriat are dreptul să solicite
celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de
proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare/plată.„
Art. III. Articolul 6 Drepturile şi obligaţiile Partenerului
SLATINEI SI ROMANATILOR se modifică după cum urmează:

2 – EPISCOPIA

1.Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4). Partenerul 2 -EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat să
pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, spre verificare, dacă este cazul – Nu este cazul.”
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2.Alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5). Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat să
transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de
rambursare/plată, dacă este cazul.- Nu este cazul .”
3. Alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (7). Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR va înainta
liderului de parteneriat documentele justificative, rapoartele de
progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.”.
ART. IV. DISPOZIȚII FINALE.
(1). Toate celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate.
(2). Prezentul act adițional este încheiat în 3 exemplare originale, în limba
română, din care un exemplar pentru liderul de parteneriat, un exemplar
pentru Partener și un exemplar pentru Autoritatea de Management pentru
contractul de finanțare.
(3). Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui.

Semnături
UAT Judetul
OltCONSILIUL
JUDEŢEAN
OLT

Marius OPRESCU - PREŞEDINTE

Semnătura

Data :
SLATINA

Lider de
proiect
(Partener 1)
EPISCOPIA
SLATINEI ŞI
ROMANAŢILOR

SEBASTIAN SORIN PETRICĂ PAȘCANU - EPISCOP

Semnătura

Data :
SLATINA

Partener 2
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