
                
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului   „Reabilitarea, modernizarea , 

dezvoltarea și echiparea infrastructurii pentru c ăminul de b ătrâni, 
orașul Bal ș, jude țul Olt” 

 

Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 1194/17.02.2010 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.1195/17.02.2010 ; 
� raportul nr.1196/17.02.2010 al Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale; 
� raportul nr.1444/23.02.2010  al Comisiei pentru studii economico-

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

� raportul nr. 1447/23.02.2010  al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

� raportul nr. 1456/23.02.2010  al Comisiei pentru muncă, protecție 
socială, activități sportive și de agrement; 

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

infrastructurii sociale, domeniul major de interven ţie 3.2.-
Reabilitarea / modernizarea/  dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale;  

� 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 proiectul „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea și echiparea infrastructurii pentru c ăminul de b ătrâni, 
orașul Bal ș, jude țul Olt” . 
 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare 
Regională, Management Proiecte și Relații internaționale, Serviciului 
proiecte cu finanţare internaţională din cadrul Direcției respective, 
Direcţiei Contabilitate-Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget - 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Consiliului Local al orașului Balș,  
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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