
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea la „Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 
geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea 
calităţii aerului, apei şi solului” şi aprobarea contractării finanţării 

 

     Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive nr.7825/18.09.2009 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.7876/18.09.2009; 
-Raportul comun nr.7827/18.09.2009 al Direcţiei Buget - Finanţe şi 
Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor; 
-Raportul nr.7964/22.09.2009 al comisiei pentru studii economico - sociale, buget 
- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului  
-Raportul nr.7966/22.09.2009 al comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
-Raportul nr.7969/22.09.2009 al comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
-Raportul nr.7970/22.09.2009 al comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, protecţie copii şi culte; 
-Raportul nr.7974/22.09.2009 al comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 565 din 8 mai 2009 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a „Programului de înlocuire sau de completare 
a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 
geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului”. 
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 

      În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) ,  alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



 
         CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta HOT ĂRÂRE 
 
Art.1.  Se aprobă participarea judeţului Olt la „Programul de înlocuire sau 
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia 
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” în vederea realizării Proiectului : 
„Montare sisteme solare de încălzire apa calda menajera la: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina şi Complex servicii persoane adulte Slatina”. 
 
Art.2.  (1) Se aprobă contractarea finanţării şi cofinanţarea proiectului pentru 
proiectul prevăzut la art. 1, cu o cota de participare a Consiliului Judeţean Olt de 
30% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
 
(2) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţean Olt a sumelor necesare 
cheltuielilor neeligibile si a cheltuielilor suplimentare care pot interveni pe parcursul 
implementării proiectului. 

 
Art.3.  Preşedintele Consiliului Judetean Olt în calitate de reprezentant legal al 
autorităţii publice judeţene va semna documentele aferente contractării finanţării. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnică-
Investiţii,Direcţiei Contabilitate-Financiar-Administrativ, Compartimentului Unitatea 
de ImpIementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.    
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