
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE      

  privind modificarea articolului 1 din  Hotararea Co nsiliului Judetean Olt nr. 
33/29.03.2012, cu privire la aprobarea contract ării unei finant ări 

rambursabile interne, în valoare de 10.000.000 lei  
 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), l it.d), alin.(3), lit.b), alin.(5), 

lit.a), pct.8 si 12, ale art.45, alin.(2), lit.b), coroborat cu art.98, art.104 alin(1), 
lit.c), alin (4), lit.d), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.c), alin.(4),(5),(6), şi art. 
97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind adminis tra ţia public ă local ă, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 

 
Având  în vedere : 
 

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 
publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale,cu modificările şi completările ulterioare; 
 
- prevederile  art.41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată si 
completată prin Legea nr. 29/2011; 
 
- prevederile  art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 
- prevederile  art.1166 şi următoarele din Codul civil – Legea nr. 287/2009, 
republicată , referitoare la contracte; 
 
-  expunerea de motive nr.3186/12.04.2012, cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 3187/12.04.2012, prezentată de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt , în calitatea sa de iniţiator; 
 



-  raportul nr. 3188/12.04.2012  , al Directiei Buget Finate; 
 

-  raportul nr.3539/24.04.2012,   al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat 
ai judetului; 

 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes  judetean, a căror documentaţie tehnico-
economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea  Consiliului 
Judeţean Olt nr.32 /29.03.2012 , privind aprobarea documentatiei tehnico 
economice cu principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivele de 
investitii ,,lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene”  

 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

         Art.I. Art.1 la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 33/29.03.2012, cu 
privire la aprobarea contractării unei finantări rambursabile interne, în valoare de 
10.000.000 lei se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

,,Art. 1.  Se aprobă contractarea unei finantări rambursabile interne,în 
valoare de 10.000.000 lei cu o maturitate de 10 ani" . 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Judetului, 
în termenul prevăzut de lege, Preşedintelui Consiliului Judetean, Prefectului 
Judetului Olt, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Buget – Finante,  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, şi se aduce la cunoştintă 
publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Olt, precum şi 
pe pagina de  internet www.cjolt.ro 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
             
 
           CONSTRASEMNEAZA                        

                                                             Secretar al Jude ţului Olt 
                                     Marin DOBRE 
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