
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
HOTĂRÂRE  

pentru :  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.  11/26.01.2012  privind 
aprobarea contract ării unei finan țări rambursabile interne, în valoare de 

20.000 mii lei pentru prefinan țarea și cofinan țarea proiectelor care 
beneficiaz ă de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Eu ropean ă, cu 

modificările ulterioare  
 
 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), l it.d), alin.(3), lit.b), alin.(5), 
lit.a), pct.8 și 12, ale art.45, alin.(2), lit.b), coroborat cu ar t.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 și 
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. 7055/13.08.2012 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr.7056/13.08.2012, prezentată de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt , în calitatea sa de iniţiator; 
�  raportul nr.7057/13.08.2012  al Direcţiei Buget-Finanţe și Serviciului 
Dezvoltare Regională; 



� raportul nr.7217/20.08.2012  al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 
� raportul nr. 7250/20.08.2012 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
� raportul nr. 7252/20.08.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
� raportul nr.7254/20.08.2012  al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
� raportul nr.7256/20.08.2012 al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ;  
� raportul nr. 7255/20.08.2012  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes  local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror 
documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin 
următoarele Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean nr.98/25.10.2007 cu privire la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Reabilitare şi modernizare 
DJ 677, limita jud.Vâlcea - Piatra Olt’ ’ şi a cheltuielilor aferente proiectului;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.96/28.08.2008 cu privire la aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru proiectul  „Burs ă de cereale în ora șul Corabia ” ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.97/28.08.2008 privind aprobarea 
parteneriatului și a cheltuielilor aferente proiectului „Burs ă de cereale în ora șul 
Corabia ” ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.5/27.01.2011 cu privire la aprobarea 
proiectului „Managementul situa țiilor de urgen ță provocate de evenimente 
hidro - meteo periculoase și de calitate a mediului” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului .  

 
Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
          Art.I.  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 11/26.01.2012 privind 
aprobarea contract ării unei finan țări rambursabile interne, în valoare de 
20.000 mii lei pentru prefinan țarea și cofinan țarea proiectelor care 
beneficiaz ă de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Eu ropean ă, cu 
modificările ulterioare , se modifică după cum urmează:  
 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  
„ Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne,în 

valoare de 20.000 mii lei pentru prefinanțarea şi cofinanțarea proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o 
maturitate de 10 ani ” .  

2.  Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la  prezenta hotărâre. 



Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, 
Direcției Economice,  Direcţiei Buget - Finanţe 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 

 
 
 
Contrasemneaz ă,  

       Secretar al Jude ţului,            
                                                                                Marin DOBRE 
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