
                    
 
 
 
 
 
 
        

HOTĂRÂRE  
pentru   modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.120/28.10.2008  

cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  proiectul  
Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina   şi  a cheltuielilor 

aferente proiectului 
 
 

    Având în vedere: 
� expunerea de motive nr. 10193/6.11.2012 cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr. 10194/6.11.2012; 
� raportul comun nr. 10195/6.11.2012 al Direcţiei Buget-Finanţe și 

Serviciului Dezvoltare Regională; 
� raportul nr. 11109/28.11.2012 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
� raportul  nr. 11055/27.11.2012 al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 
� raportul nr. 11054/27.11.2012 al Comisiei pentru cultură, 

învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi 
culte; 
� raportul nr. 11057/27.11.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement; 
� raportul nr. 11110/28.11.2012 al Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 
� Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2.- 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 



infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013;  
� Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.120/28.10.2008  cu 

privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  proiectul  
Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina   şi  a 
cheltuielilor aferente proiectului; 
�  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările  ulterioare; 
� Prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.(3), lit. f), 
alin.(6) lit. a), c)   şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.120/28.10.2008, se 
modifică, după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al art.2  va avea următorul cuprins: 
“(1). Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 

1.640.025,64  lei , din care :  
- valoarea eligibilă totală a proiectului în sumă de 1.187.211,76   lei. 
- valoarea neeligibilă totală a proiectului  în sumă de  144.230  lei. 
- valoarea aferentă Taxei pe Valoarea Adăugată în sumă de 
308.583,88  lei. „ 

  
2.  Art.3. va avea următorul cuprins: 
     „ Art.3. Se aprobă asistența financiară nerambursabilă solicitată 

în sumă de 1.163.467,52 lei. ” 
  

3. Art.4 va avea următorul cuprins: 
“Art.4. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt în proiect  în 
sumă de  167.974,24  lei, din care :  

- contribuția la cheltuielile eligibile -  23.744,24   lei  
- contribuția la cheltuielile neeligibile – 144.230  lei.” 

 
4. Art.5  va avea următorul cuprins: 

  „Art.5. Se aprobă cheltuielile conexe ale proiectului în sumă de 
19.369,95 lei. „ 



Art.II . Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, 
Direcţiei Economice, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere 
la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

  
 
 
 

  Contrasemnează ,  
Secretar al Judeţului, 
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