
                
    

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt                       nr. 
97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului  pentru  proiectul   
„Burs ă cereale în ora şul Corabia, jude ţul Olt ” şi a cheltuielilor 

aferente proiectului  
Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 72332/10.09.2010 cu privire la  Proiectul 

de Hotărâre nr. 7234/10.09.2010; 
� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă 4 - Sprijinirea 

dezvolt ării mediului de afaceri regional şi local, domeniul 
major de interven ţie 4.1- Dezvoltarea durabil ă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importan ţă regional ă şi local ă;  
� raportul nr. 7235/10.09.2010 al Serviciului Proiecte cu Finantare 

Internationala ; 
� raportul nr. 7592/22.09.2010 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finante, integrare europea na, 
administrarea domeniului public si privat al judetu lui ; 
� raportul nr. 7595/22.09.2010 al Comisiei pentru administratiei 

publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea 
drepturilor omului si realtii cu cetatenii ; 
� raportul nr. 7597/22.09.2010 al Comisiei pentru Agricultura, 

Silvicultura, Industrie, Srevicii Publice si Comert ; 
� Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale , 

cu modificările şi completările  ulterioare; 
� Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr . 11/2010; 
� 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. 
 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.(3), lit. f), alin.(6) 

lit. a)  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. 97/28.08.2008 
privind aprobarea parteneriatului  pentru  proiectul  „ Bursă cereale în 
oraşul Corabia, judeţul Olt ” şi a cheltuielilor aferente proiectului, se 
modifică  după cum urmează: 
 
 



1. Art.2 . va avea următorul cuprins  :  
 “Art.2. (1).  Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 
8.048.031,46   lei.  

   (2). Se aprobă valoarea eligibilă totală a proiectului în sumă de  
6.317.312,99   lei. 
           (3). Se aprobă valoarea neeligibilă totală a proiectului, inclusiv 
Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă proiectului în sumă de 
1.730.718,47  lei.  
    (4). Se aprobă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată în 
sumă de 3.158.656,50 lei.” 
 

2. Art.3 . va avea următorul cuprins: 
„Art.3.  Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru 

cofinanţarea proiectului în sumă de 4.889.374,96  lei, reprezentând :  
- contribuţia la cheltuielile eligibile -  50%  din valoarea 

eligibilă totală a proiectului, fără TVA, în sumă de 
3.158.656,49 lei. 

- Contribuția la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA – 
1.730.718,47 lei.” 

 
3. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului  pentru  
proiectul   „Bursă cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt ” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului se modifică și se înlocuiește 
cu anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

 
ART.II.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului proiecte cu 

finanţare internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale,  Direcţiei Buget - 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Olt, pentru aducere la îndeplinire, Consiliului Local al oraşului Corabia, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  
Olt. 
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