
      
 
 
 
 
 
        
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului 
“Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Olt, în perioada 2014-2020”,  

implementat de S.C Compania de Apă Olt S.A 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.6541/07.07.2014 la proiectul de Hotărâre nr. 
6542/07.07.2014.   
-  Adresa nr. 429/130/24.06.2014 a S.C. Compania de Apă Olt SA, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6270/01.07.2014. 
- Nota de clarificare privind asigurarea cofinanţării de 1% de către autorităţile 
publice locale pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Olt, în perioada 2014-2020. 
- Ghidul solicitantului aferent Axei Prioritare 1A –„Sprijin pentru dezvoltarea 
proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei 
perioade de programare financiară”. 
- În conformitate cu art.35 alin.(1), din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul comun nr.6543/07.07.2014 al Direcţiei economice buget-finanţe şi 
Arhitectului Şef al judeţului – Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programme şi Strategii de mediu. 
- Raportul nr.6553/08.07.2014 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ. 
- Raportul nr.6555/08.07.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.   
- Raportul nr.6561/08.07.2014 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement. 
- Raportul nr.6577/08.07.2014 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
- Raportul nr.6579/08.07.2014 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură. 



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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Judeţean Olt, din bugetul judeţului 
Olt,  în sumă de 59.500 Euro, echivalentul a 261.508,45 lei, fără TVA (cursul mediu 
al lunii iunie 2014; 1 Euro = 4,3951 lei), reprezentând 1% din valoarea eligibilă a 
asistentei tehnice aferente primei etape (2007-2013) a proiectului “Asistenţă 
Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din 
judeţul Olt, în perioada 2014-2020”, etapă care este finanţată din perioada de 
programare 2007-2013, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.  
 
Art 2.   Prezenta hotărâre se comunică S.C Compania de Apă Olt S.A, Arhitectului 
şef al judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor – Programe şi 
Strategii de Mediu, Direcţiei Economice 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, 
                                               Secretarul judeţului 
                                                      Gabriel BULETEANU 
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