
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea realizării  proiectului “A.L.E.G – Aptitudini - Lucrativ-
Eficiență - Garanție” în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea 

resurselor Umane , 2007- 2013,  Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității 
lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1- Promovarea 

culturii antreprenoriale   
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr. 12180/11.12.2014 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.12181/11.12.2014 ; 
 raportul nr.  12182/11.12.2014  al serviciului dezvoltare regională ;  
 raportul nr.12582/17.12.2014  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 12470/16.12.2014  al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

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

 raportul nr. 12591/17.12.2014 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, 
servicii publice şi comerț ;  

 raportul nr. 12472/16.12.2014  al Comisiei pentru cultură, învațământ, activitatea 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte ; 

 raportul nr. 12581/17.12.2014  al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement ; 

 raportul nr. 12471/16.12.2014   al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 - Creșterea adaptabilității 
lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1- 
Promovarea culturii antreprenoriale ;  

 Prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.a) ,  b), e)  alin.(3) lit.f), alin.(6) 

lit.c) și 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.1. Se aprobă participarea UAT Județul Olt prin Consiliul Judetean Olt, 
în calitate de Partener 2,  la realizarea  proiectului “A.L.E.G – Aptitudini - 
Lucrativ-Eficiență - Garanție” în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane , 2007- 2013,  Axa prioritară 
3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul 
major de intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale ,  alături 
de liderul de proiect Primăria sectorului 3 al Municipiului București și 
partener 1 S.C. Success  HR expert  SRL ,  conform Acordului de 
Parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

Art.2. (1).  Se aprobă valoarea cheltuielilor totale eligibile ale 
proiectului în sumă de 7.675.930  lei,  inclusiv TVA. 

         (2). Se aprobă  valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente 
Consiliului Județean Olt  de 1.976.770  lei,  inclusiv TVA. 

 
Art.3. Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt la constituirea 

contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării proiectului  
menționat  cu o cotă parte din  2% din cheltuielile eligibile în sumă de 
39.535,40 lei.   
 

Art.4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Judeţean Olt să 
semneze Acordul de parteneriat cu entitățile partenere .  

 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  Dezvoltare Regională, 

Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, partenerilor 
proiectului, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Olt. 

          PREŞEDINTE,  
Paul STĂNESCU  

 
 

         Contrasemnează,  
  Secretar al Judeţului, 

        Gabriel BULETEANU  
 

Nr. 193 
Slatina, 18.12.2014  
L.D. ( 2 ex.) 
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