
                         
  

 
HOTĂRÂRE  

cu privire la:   aprobarea acordului de  parteneriat  pentru 
proiectul    „Reabilitarea infrastructurii portuare de utilita te 
public ă pentru accesul turi știlor pe Dun ăre, în zona CAP 

AMONTE PORT CORABIA” 
 

Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 389/20.01.2010 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 390/20.01.2010 ; 
� raportul nr.391/20.01.2010 al Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale; 
� raportul nr.577/26.01.2010  al Comisiei pentru studii 

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

� raportul nr. 578/26.01.2010  al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

� raportul nr. 580/26.01.2010  al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

� raportul nr.581/26.01.2010  al Comisiei pentru cultură, 
învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție 
copii și culte; 

� raportul nr.583/26.01.2010  al Comisiei pentru muncă, 
protecței socială, activități sportive și de agrement; 

� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă 5 – Dezvoltarea 

durabil ă și promovarea turismului, domeniul major de 
 
 
 
 



 interven ţie 5.2.- Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resu rselor 
naturale şi cre şterea calit ăţii serviciilor turistice;  

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

� 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, aprobată prin 
Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e),  alin.(6) lit. 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.1.  Se aprobă acordul de parteneriat  pentru proiectul 
„Reabilitarea infrastructurii portuare de utilitate  public ă 
pentru accesul turi știlor pe Dun ăre, în zona CAP AMONTE 
PORT CORABIA” încheiat între Județul Olt  şi Orașul Corabia, 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.  Se aprobă participarea Județului Olt la asigurarea 
finanțării proiectului în sumă de 1.349.985  lei, reprezentând :  

- contribuţia la cheltuielile eligibile -  în sumă de 
128.570 lei. 

- contribuția la TVA  – în sumă de 1.221.415  lei. 
 
Art.3.  Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Paul Stănescu să semneze Acordul de Parteneriat.  
 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale, 
Serviciului proiecte cu finanţare internaţională din cadrul Direcţiei 
respective,  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. 

 
 
PRE�EDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 
 
 
 

       
 
        Contrasemneaz ă, 
  Secretar al Jude ţului, 

                                                      Marin DOBRE 
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