
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 52/14.14.2011  
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici 

ai Proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR  ÎN 
JUDEŢUL OLT”  

 
 

        Având în vedere: 
-Expunerea de motive  nr. 2993/20.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

2994/20.03.2015; 
-Raportul Serviciului UIP, Programe şi Strategii de Mediu nr.2995/20.03.2015; 
-Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
3261/25.03.2015; 

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

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

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

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

-Ghidul solicitantului Programului Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 – ,,Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea sisturilor istorice contaminate” 
Domeniul major de intervenție 1  << Dezvoltarea  sistemelor integrate de management al 
deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor>> ; 

-Nota nr. 126266/11.12.2014 a Direcției Generale AM POS Mediu din cadrul 
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice privind aprobarea aplicației de finanțare, în 
forma modificată,  a proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt”;  
  -Ordinul nr.7/18.02.2015 al Ministrului Fondurilor Europene – Autoritatea de 
Management POS Mediu, pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor 
nr.1292/27.04.2011 privind aprobarea finanţării proiectului „Sistem integrat de management al 
deșeurilor în județul Olt”, cu modificările şi completările ulterioare; 



-Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 132032/28.04.2011, înregistrat la 
Ministerul Fondurilor Europene sub nr. 2494/24.02.2015 și la Consiliul Județean Olt sub nr. 
1758/23.02.2015 

-Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt”; 

       În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1). lit. b), alin. (3). lit. f), art. 97 alin. (1) coroborat cu 
art.115, lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
           CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre: 
 
      Art. I. Valorile înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 52 din 
14.04.2011 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt”, se 
modifică corespunzător valorilor înscrise în anexa nr.1 (Anexa I.1) din Actul adițional nr. 3 la 
Contractul de finanțare nr. 132032/28.04.2011, după cum urmează: 
 
• Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA):                         111.733,138 mii lei  

(din care C+M):                                 56.316,264 mii lei 
• Valoare totala a proiectului (inclusiv TVA)      139.095,056 mii lei 

din care: 
-Contribuţie UE             83.594,264 mii lei 
-Contribuţie din Bugetul de Stat                    18.808,710 mii lei 
-Contribuţie din bugetul local al judeţului Olt                   36.692,082 mii lei 
(2%+neeligibile+deficitul de finantare)  

• din care TVA            26.643,051 mii lei 
 
     Art. II. La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 
     Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al județului Olt, Serviciului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu, Direcției 
Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Ministerului Fondurilor 
Europene – Direcţia Generală AM POS MEDIU şi Instituţiei Prefectului-Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                               
        Contrasemnează,                                               
      

                                 Secretarul Judetului  
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