
                 
 
     
 

 
 
 
 

 
 
 

HOTARÂRE  
 
 
 
cu privire la:  aprobarea Acordului de Asociere între Consiliul 

Judetean Olt si consiliile judetene Dolj, Vâlcea, Mehedinti, 
Gorj pentru realizarea proiectului „Achizitionare 
echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si 
calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta si 
pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a 
primului ajutor calificat” 

 
Având în vedere: 
 
 
? expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului de 

Hotarâre nr.8625/14.12.2006 ; 
? raportul nr.8625/14.12.2006 al Serviciului Programe, Prognoze, 

Integrare Europeana si Relatii Internationale privind aprobarea 
Acordului de Asociere între Consiliul Judetean Olt si consiliile 
judetene Dolj, Vâlcea, Mehedinti, Gorj pentru realizarea 
proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru 
îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în 
situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor calificat” 

 



? raportul nr.8876/21.12.2006 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale,buget-finante, integrare europeana , 
administrarea domeniului public si privat al judetului 

? raportul nr. 8878/21.12.2006 al Comisiei  pentru administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii 

? raportul nr.8879/21.12.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte 

? raportul nr.8880/21.12.2006 al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert 

? raportul nr.8881/21.12.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement 

? Prevederile programului Operational Regional 2007-2013 
 
 
În temeiul prevederilor art.104, alin.(1), lit.e), alin.(6), lit.a);c) si ale 
art.109 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarâre: 
 
 
 
 Art.1. Se aproba Acordul de Asociere între Consiliul Judetean 
Olt si consiliile judetene Dolj, Vâlcea, Mehedinti, Gorj din cadrul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia , pentru realizarea 
proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru 
îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în 
situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor calificat”. 
 
 
 Art.2. Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean Olt 
sa semneze Acordul de asociere dintre Consiliul Judetean Olt  si 
 Consiliile Judetene Dolj, Gorj, Vâlcea si Mehedinti, prevazut în 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. 



 
 
 

Art.3. Contributia Consiliului Judetean Olt pentru cofinantarea 
proiectului precum si alte obligatii vor fi aprobate ulterior în baza 
valorii totale a proiectului.  
 

 
 
Art.4 Prezenta hotarâre se comunica Serviciului Programe-

Prognoze, Integrare Europeana si Relatii Internationale, Directiei 
Economice, Directiei Buget, Taxe , Impozite si Informatizare din 
cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judetean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire , precum si Institutiei Prefectului – judetul  
Olt. 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Jenel COPILAU 

 
 

 
 
 
 
           Contrasemneaza, 

  Secretar al Judetului, 
                                                      Marin DOBRE 
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