
               
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru :    modificarea anexei la  Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr. 146/16.11.2012  
privind aprobarea contractării unei linii de credit intern  în valoare de 51.500 mii 
lei, pentru cofinanțarea și prefinanțarea proiectelor de interes județean finanțate 

din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 
 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), lit.d), alin.(3), lit.b), alin.(5), lit.a), 
pct. 4,12 și 14, 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 administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările 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. 496/15.01.2013  cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.497/15.01.2013  prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt , în 
calitatea sa de iniţiator; 
�raportul comun nr. 498/15.01.2013 al Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei 
Buget-Finanţe și Direcției Economice; 
�raportul nr.1260/30.01.2013 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
� raportul nr. 1242/30.01.2013  al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 
 
 
 



� raportul nr. 1234/30.01.2013 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 cofinanțarea 
proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, a căror documentație 
tehnico-economică a fost aprobată prin următoarele hotărâri ale Consiliului Județean 
Olt :  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 78/27.05.2010  cu privire la aprobarea 
proiectului „Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră Olt-Pleven prin 
reabilitarea DJ 543 Corabia-Izbiceni, județul Olt și a drumului III 3402  Slavionovo-
Pordim” şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 79/27.05.2010  cu privire la aprobarea 
proiectului aprobarea proiectului „Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik- 
Orehovitza- drum III -137 și modernizarea DJ 544 Urzica - Ștefan cel Mare , 
județul Olt ” şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 141/27.11.2008 privind  aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru  proiectul   „Reabilitarea 
secțiilor expoziționale la Muzeul Județean Olt și amenajări perisagistice, lucrări 
decorative pentru evidențierea clădirii și a exponatelor ” şi a cheltuielilor legate de 
proiect , cu modificările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13/26.01.2012 cu privire la aprobarea 
proiectului „Dezvoltarea unei identități socio-economice regionale distincte în 
regiunea transfrontalieră Olt-Pleven” şi a cheltuielilor aferente proiectului;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 52/14.04.2011  cu privire la aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico-economici  pentru proiectul 
Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt ;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 53/14.04.2011  cu privire la aprobarea 
contribuției Județului Olt la cofinanțarea proiectului Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Olt. 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

         Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/16.11.2012  privind 
aprobarea contractării unei linii de credit intern  în valoare de 51.500 mii lei, 
pentru cofinanțarea și prefinanțarea proiectelor de interes județean finanțate din 
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană se modifică și se înlocuiește cu 
anexa care face parte integrantă din 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 

 
            CONTRASEMNEAZĂ,  

                                         Secretar al Judeţului,   
                                                   Marin DOBRE 

Slatina, 31  ianuarie 2013 
Nr. 9 
/L.D. ( 2 ex.) 
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Consiliul Județean Olt                                                    Anexa la HCJ  nr. 9 /31.01.2013 

LISTA  

Obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană pentru care se aprobă 
contractarea unei linii de credit intern  în valoare de 51.500 mi lei  

- Mii lei - 

Nr. 
crt 

Denumirea 
proiectului   

Valoarea totală  
 

Proiect inclusiv 
TVA  

DIN CARE:  Necesar 
Cofinanțare  

   Finantare 
UE                

( FEN) 

Buget stat  Finantare CJ OLT inclusiv 
TVA   

51.500 

1 Reabilitare DJ 
543 Corabia 

Izbiceni 

18.009 15.211 2341 457 2.000 

2 Modernizare DJ 
544 Urzica 

Stefan cel Mare  

12.124 10.240 1576 308 8.170 

3 
Reabilitarea 

secţiilor 

expoziţionale la 

Muzeul Judeţean 

Olt şi amenajări 

peisagistice, 

lucrări decorative 

pentru 

evidenţierea 

clădirii şi a 

4.561 3.767 620 174 3.145 



2 

 

exponatelor  

 
4 

Dezvoltarea 

identitatii socio-

economice in 

regiunea Olt 

Pleven  

5.914 5.016 769 129 5.600 

5 
Sistem integrat 

de management 

al deșeurilor in 

judetul Olt  

161.875 117.342 26.401 18.132 32.585  

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

          CONTRASEMNEAZĂ,                          

                                                                               Secretarul Judeţului 

                                             Marin DOBRE 

DIRECTOR EXECUTIV ,       DIRECTOR EXECUTIV, 

Constanța DUMITRU             Nicolae GUGIU 

 

 

Șef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU  


