
 
 
 
 
 
 

 
          

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.3 

la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului  
“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2556/16.03.2015 referitoare la aprobarea 

Actului Adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea 
proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Raportul comun nr.2558/16.03.2015 al Arhitectului Şef al Judeţului 
şi al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi 
Strategii de Mediu; 

- Raportul nr.3173/24.03.2015 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

- Raportul nr.3180/24.03.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi agrement; 

- Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr.3194/24.03.2015 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-
sociale buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 

- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.188/23.12.2010 cu privire la 
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.63/26.05.2011 cu privire la 
modificarea şi completarea Acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 



- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.148/22.12.2011 cu privire la 
aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Actul adiţional nr.2 la Contractul de finanţare nr.129489/08.06.2012; 
- Prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013; 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa 4 – “Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 
- Corigendumul nr.1 la Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare 

pentru Axa Prioritară 4 POS Mediu “Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” – Sesiunea de 
proiecte 4/2010; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.91, alin.(1) lit.b) şi e), alin.(6), lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 În temeiul art.97, alin.(1) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea ducerii la 
îndeplinire, Asociaţiei „Gândeşte Verde”, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 
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