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HOTĂRÂRE 
cu privire la:  completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Olt nr. 57/22.05.2008 privind aprobarea documenta ţiei de avizare a 

lucr ărilor de interven ţii  pentru  proiectul   „Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Jude ţean de Urgen ţă Slatina” şi a cheltuielilor aferente proiectului  
 
 
 

Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 6015/20.07.2009 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.6016/20.07.2009 ; 
� raportul  nr.6017/20.07.2009 al Direc ției Dezvoltare Regional ă, 

Management, Proiecte și Rela ții Interna ționale, Serviciul Proiecte 
cu Finan țare Interna țional ă; 

� raportul nr.7107/25.08.2009 al Comisiei pentru studii economico -
sociale, buget-finan țe, integrare european ă, administrarea 
domeniului public și privat al jude țului ; 

� raportul  nr. 7108/25.08.2009 al Comisiei pentru organizarea și 
dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologice 
și protec ția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectur ă; 

� raportul nr.7166/26.08.2009 al Comisiei pentru administra ție 
public ă local ă, juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului și rela ții cu cet ățenii ; 

� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă nr. 3 – Îmbun ătăţirea 

infrastructurii sociale, domeniul major de interven ţie 3.1. – 
Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuri i serviciilor de 
sănătate ;  

� Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale , cu 
modificările şi completările  ulterioare; 

� Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr .18/2009, 
modificată și completată prin OUG nr.34/2009; 

� Prevederile art.5 alin.(1 1)  lit.f) din OUG nr.63/1999 cu privire la  
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
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Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.(6) lit. a) şi c) şi 

art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta hot ărâre: 

  
       ART. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.57/22.05.2008 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  
pentru  proiectul   „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, modificată prin Hotărârea nr. 
64/12.06.2008 se  completează și se modifică, după cum urmează :  
 

1.  După art. 1 se introduce un nou articol, articolul  11, cu următorul 
cuprins: 
“Art.11. (1.).Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 

18.700.859,16  lei, din care: 
 -  valoarea eligibilă totală a proiectului în sumă de 15.657.711 lei. 
  - valoarea neeligibilă totală a proiectului în sumă de  83.069  lei. 
- valoarea aferentă Taxei pe Valoarea Adăugată  în sumă de 

2.960.079,16  lei.  
 (2). Suma reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată se 
decontează Consiliului Judeţean Olt după efectuarea acestei cheltuieli, 
din bugetul de stat.” 
 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“ Art.2. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt în proiect  în 

sumă de 396.223,22  lei, din care :  
- contribuția la cheltuielile eligibile, reprezentând 2% din valoarea 

eligibilă totală a proiectului  – 313.154,22 lei  
- contribuția la cheltuielile neeligibile – 83.069 lei. „ 

 
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art.3. Se aprobă Asistența financiară nerambursabilă solicitată în 
sumă de 15.344.556,78 lei.” 
 

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.4. Se aprobă cheltuielile conexe ale proiectului. ” 
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   ART.II.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului proiecte cu 
finanţare internaţională, Direcţiei Contabilitate-Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.  
 
 
                   PRE�EDINTE, 
                Paul STĂNESCU  

 
 

             Contrasemneaz ă, 
Secretar al Jude ţului, 

                                                   Marin DOBRE 
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