
                 
 
     

 
 
 
 
 

              HOTĂRÂRE  
pentru:  modificarea anexei “Caracteristicile principale și Indicatorii 

tehnico-economici ai proiectului Centru Terapie Ocu paţional ă 
Drăgăneşti-Olt” la Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt 

nr.24/26.02.2009 cu privire  la aprobarea  documenta ției de avizare 
a lucr ărilor de interven ţii  pentru  proiectul   „Centru Terapie 

Ocupa ţional ă Drăgăneşti-Olt”  
 
Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 3900/19.05.2009 cu privire la aprobarea 

Proiectului de Hotărâre nr. 3901/19.05.2009 ; 
� raportul nr. 3902/19.05.2009  al serviciului proiecte cu finanțare 

internațională; 
� raportul nr.4119/26.05.2009  al Comisiei pentru studii economico-

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

� raportul nr. 4131/26.05.2009  al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arthitectură;  

� raportul nr.4147/26.05.2009 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 

� Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbun ătăţirea 
infrastructurii sociale, domeniul major de interven ţie 3.2.- 
Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Prog ramului 
Opera țional Regional 2007-2013;  

� 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 şi 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 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Prevederile Hot ărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.(3), lit.f), 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.  Anexa  “ Caracteristicile principale și Indicatorii tehnico-
economici ai proiectului Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.24/26.02.2009 cu privire  la 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  pentru  
proiectul   „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”  se modifică și 
se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

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  
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