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HOT RÂRE
cuăprivireăla:ăaprobareaăîncheieriiăAcorduluiădeăparteneriatăîntreăJudețulăOltășiă
OrașulăCorabiaăînăvedereaăorganizăriiășiăfinanțăriiăacțiuniiăDunăreaăînăAnul
Centenar – „Zeulăfluviilor”,ădedicatăăpromovăriiăculturaleășiăturisticeăaăorașuluiă
CorabiaășiăaăjudețuluiăOlt
Avândăînăvedere:
- Expunerea de motive nr.3248/22.03.2018 referitoare la Proiectul de
Hotărâreănr.3249/22.03.2018;
- Raportul comun nr.3250/22.03.2018 al Direcțieiă Economice,ă Bugetă –
Finanțeășiăal ServiciuluiăAdministrațieăPublică,ăRelațiiăcuăConsiliileăLocaleă
șiă Monitorulă Oficială ală Județuluiă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
ConsiliuluiăJudețeanăOlt;
- Raportul nr.3454/28.03.2018 al Comisieiă pentruă Cultură,ă Învăţământ,ă
Activitateaă tiinţifică,ăSănătateăFamilie, ProtecţieăCopiiăşiăCulte;
- Raportul nr.3477/28.03.2018 al Comisiei pentru Studii EconomicoSociale, Buget-Finanțe,ăIntegrare Europeană,ăAdministrarea Domeniului
Publicăși Privat al Județului;
- Raportul nr.3498/28.03.2018 al Comisieiă pentruă Administrațieă Publică,ă
Juridică,ă Apărareaă Ordiniiă Publice,ă Respectareaă Drepturiloră Omuluiă șiă
RelațiiăcuăCetățenii;
- Raportul nr.3523/28.03.2018 al Comisiei pentru Agricultură,ă
Silvicultură, Industrie, Servicii PubliceășiăComerț;
- Adresele Primărieiă orașuluiă Corabia nr.3907/20.03.2018 șiă
nr.4110/22.03.2018,ă înregistrate la Consiliulă Județeană Oltă sub
nr.3073/20.03.2018, respectiv sub nr.3226/22.03.2018;
- Hot râreaă Consiliuluiă Județeană Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la
aprobareaă bugetuluiă Județuluiă Oltă peă anulă 2018ă șiă estimărileă peă aniiă
2019-2021;
- Prevederile art.35 din Legea nr.273/2006ă privindă finanțeleă publiceă
locale,ăcuămodificărileășiăcompletărileăulterioare;ă
Înă temeiulă prevederiloră art.91 alin.(1) lit.b)ă șiă lit.e), alin.(3) lit.a), alin.(6)
lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a)ă șiă lit. f) șiă art.115ă
alin.(1) lit.c) din Legea administrației publiceă localeă nr.215/2001,ă republicată,ă
cuămodificărileăși completările ulterioare,

CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre:
Art. 1. Seăaprobăăîncheierea AcorduluiădeăparteneriatăîntreăJudețulăOltășiă
Orașulă Corabiaă înă vedereaă organizăriiă șiă finanțăriiă acțiuniiă Dunăreaă înă Anulă
Centenar – „Zeulăfluviilor”,ăînăperioada 20-21 aprilieă2018,ăînăorașulăCorabia șiă
înăalteăzoneădin județulăOlt,ădedicatăăpromovăriiăculturaleășiăturisticeăaăorașuluiă
Corabiaă șiă aă județuluiă Olt, înă formaă prevăzută înă anexaă careă faceă parteă
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Seă aprobăă cuantumulă contribuțieiă Județuluiă Olt înă sumăă deă
10.000ăleiăînăvedereaăorganizăriiășiăfinanțăriiăacțiuniiăDunăreaăînăAnulăCentenar
– „Zeulăfluviilor”.
(2) Plataăseăefectueazăădeălaăcapitolulă51.02 “Autoritățiăpubliceășiă
acțiuniă externe”,ă subcapitolulă 51.02.01ă “Autoritățiă executiveă șiă legislative”,
paragraful 51.02.01.03 “Autoritățiă executive”, titlul II “Bunuriă șiă servicii”,
art.20.30 “Alte cheltuieli”, alineat 20.30.30 “Alteăcheltuieliăcuăbunuriășiăservicii”.
Art. 3. Seă împuterniceșteă Președinteleă Consiliuluiă Județeană Oltă săă
semneze,ă înă numeleă șiă peă seamaă Consiliuluiă Județeană Olt,ă Acordul de
parteneriat prevăzutălaăart.1.
Art. 4. Calendarulă manifestăriloră culturaleă înă anulă 2018,ă aprobată prină
Hotărâreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.226/21.12.2017, cuă modificărileă șiă
completărileăulterioare,ăseăcompleteazăăînămodăcorespunzător.
Art. 5. Prezenta hotărâreă seă comunicăă Direcțieiă Economice,ă Bugetă –
Finanțe,ăServiciuluiăFinanciar – Contabilitate,ăServiciuluiăAdministrațieăPublică,ă
Relațiiă cuă Consiliileă Localeă șiă Monitorulă Oficială ală Județului din cadrul
aparatuluiă deă specialitateă ală Consiliuluiă Județeană Olt, Consiliului Local al
orașuluiă Corabia înă vedereaă aduceriiă laă îndeplinire,ă Președinteluiă Consiliuluiă
JudețeanăOltășiăInstituțieiăPrefectuluiă- JudețulăOlt.
PREŞEDINTE,
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZ ,
SECRETARULăJUDEŢULUI,
Marinela - Elena ILIE

Slatina, 29.03.2018
Nr.61
Prezentaăhot râreăaăfostăadoptat ăcuă32 voturi “ pentru”.

Anex ălaăHot râreaăConsiliului
JudețeanăOltănr.61/29.03.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN
OLT
Nr._____/_________

CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI CORABIA
Nr._____/_________

ACORD DE PARTENERIAT

Județulă Olt, prin Consiliulă Județeană Olt, cuă sediulă înă Slatina, Bld.
A.I.Cuza,ănr.14,ăjudețulăOlt,ăCodă230025,ăTel.0249/431.080,ăFax. 0249/431.122,
cod fiscal 4394706, cont Trezorerie RO43TREZ24A510103203030X,
reprezentat prin domnul Marius OPRESCU - Președinte,ă înă calitateă deă
partener, pe de o parte
și
Ora ul Corabia, prin Consiliul Local al ora uluiăCorabia,ăcuăsediulăînă
Corabia, str.Cuza-Vodă,ă nr.54, județulă Olt,ă Tel.0249/560.703,ă Fax.
0249/506.054, 0249/506.154, cod fiscal 4716810, cont Trezorerie
RO39TREZ50921360250XXXXX, reprezentat prin domnul Iulică OANE Primar, înă calitateă deă organizator, auă convenită săă încheieă prezentulă acordă deă
parteneriat,ăavândăurmătoareleăclauze:

I.

OBIECTUL ACORDULUI

Art. 1.
a) Obiectul acordului de parteneriat îlăconstituieăcolaborarea Județului Olt,
prin Consiliul JudețeanăOlt, înăscopulăorganizăriiășiăfinanțăriiăînăparteneriatăcuă
orașulă Corabia, prină Consiliulă Locală ală orașuluiă Corabia, înă calitateă deă
organizator al acțiuniiăDUN REAăÎNăANULăCENTENARă– „ZEULăFLUVIILOR”,ă
dedicatăă promovăriiă culturaleășiăturisticeă aă orașuluiă Corabiaă șiă aă județuluiă Olt.ă
Evenimentulăseădesfășoarăăînăperioadaă20 - 21 aprilie 2018 înăorașulăCorabia,
precumășiăînăalteăzoneădinăjudețulăOlt.
Înă acestă sens,ă Județulă Olt,ă prină Consiliulă Județeană Olt alocă suma de
10.000 lei dinăbugetulăJudețuluiăOlt, capitolul 51.02 „Autoritățiăpubliceășiăacțiuniă
externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autoritățiă executiveă șiă legislative”, paragraful
51.02.01.03 „Autoritățiă executive”, Titlulă IIă „Bunuriă șiă servicii”, art.20.30ă „Alteă

cheltuieli”, alineată 20.30.30ă „Alteă cheltuieliă cuă bunuriă șiă servicii”, pentru
următoareleăcategoriiădeăcheltuieli:
- organizareăconferințăăcuănumeroșiătur-operatoriăspecializațiăpeăincoming
internaționaliă șiă dină România,ă jurnaliștiă româniă șiă străini, operatori de
croaziereădunărene;
- transport;
- promovarea evenimentului;
- costuri de management.
Plataă vaă fiă efectuatăă ulterioră semnăriiă Acorduluiă deă parteneriat deă cătreă
ambeleăpărți,ălaăsolicitareaăOrașuluiăCorabia.
Orașulă Corabia, prin Consiliul Local al orașuluiă Corabiaă alocăă sumaă deă
20.000 lei din bugetul Orașuluiă Corabia, capitolul 67.02 „Cultură,ă recreereă șiă
religie” pentru cheltuieli privindă serviciiă hoteliereă participanți șiă alteă cheltuieliă
aferenteăbuneiădesfășurăriăaăevenimentului,ăconformăprevederilorălegale.
b) Nerespectarea deă cătreă organizatorulă Orașulă Corabia aă destinațieiă
finanțării acordate de partenerul Județulă Olt și a obligațiiloră asumateă prin
prezentul Acord de parteneriat atrageăobligația OrașuluiăCorabia la restituirea
parțialăăsauăintegralăăaăsumelorăprimite.
II. DURATA ACORDULUI
Art. 2. Prezentulă acordă intrăă înă vigoareă laă dataă semnăriiă saleă deă cătreă
ambeleăpărțiășiăvaăaveaăoăduratăădeăacțiuneădeterminatăădeăatingereaăobiectiveloră
propuse,ărespectândăprincipiulăneretroactivității, respectiv excluderea posibilitățiiă
destinăriiă fonduriloră uneiă activitățiă aă căreiă executareă aă fostă dejaă începutăă sauă
finalizatăălaădataăîncheieriiăAcorduluiădeăparteneriat.
III.OBLIGA IILEăP R ILOR
Art. 3.
a) ObligațiileăJudețului Olt, prin Consiliul JudețeanăOlt, înăcalitateădeă
partenerăînăcadrulăprezentuluiăacord,ăconstauăînăvirareaăsumeiădeă10.000ălei,ăîn
contul bugetului Orașului Corabia, înăscopulăorganizăriiășiăfinanțăriiăînăcomun a
acțiunii DUN REAăÎNăANULăCENTENARă- „ZEULăFLUVIILOR”ăînăperioadaă20 21 aprilie 2018, dedicatăăpromovăriiăculturaleășiăturisticeăaăorașuluiăCorabiaășiăaă
județuluiăOlt, conform bugetului maxim estimat alăacțiunii,ăanexa nr. 1 la prezentul
Acord de parteneriat.
b) Județulă Olt, prină Consiliulă Județeană Oltă seă obligă,ă înă calitateă deă
partener,ă săă promovezeă peă site-ul propriu acțiuneaă DUN REAă ÎNă ANULă
CENTENAR - „ZEULăFLUVIILOR”ăceăseăvaădesfășuraăînăperioadaă20-21 aprilie
2018ăînăorașulăCorabia,ăjudețulăOlt,ăprecumășiăînăalteăzoneăaleăjudețuluiăOlt.

Art. 4.
a)
Obligațiile Ora ului Corabia, prină Consiliulă Locală ală ora uluiă
Corabia, înăcalitateădeăorganizator,ăînăcadrulăprezentuluiăacord,ăconstauăîn:
- utilizarea sumelor alocate deă Orașulă Corabiaă șiă Județul Olt strictă înă
vedereaă desfășurăriiă înă buneă condițiiă aă acțiuniiă DUN REAă ÎNă ANULă
CENTENAR – „ZEULă FLUVIILOR”ă înă perioadaă 20 - 21 aprilie 2018, sensă înă
care vorăfiăprezentateădocumenteăjustificativeăDirecțieiăEconomice, Buget
- Finanțe, Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitateă ală Consiliuluiă Județeană Oltă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă
terminarea acesteia;
- respectareaă legislațieiă înă vigoareă privindă achizițiileă publice,ă pentruă
achizițiileăcareăseăvorărealizaăînăcadrulăacesteiăacțiuni.
b)
Totodată Ora ul Corabia va menționaă înă cadrulă acțiuniloră deă
promovare a evenimentului DUN REAă ÎNă ANULă CENTENARă - „ZEUL
FLUVIILOR”ă dedicatăă promovăriiă culturaleă șiă turisticeă aă orașuluiă Corabiaă șiă aă
județuluiăOlt, precumășiăpeăparcursulădesfășurării acesteia, calitatea de partener
a Consiliului JudețeanăOlt,ăînăorganizare șiăfinanțare.
c)
Ora ulă Corabia, prină Consiliulă Locală ală Ora uluiă Corabiaă se
obligă,ă înă calitateă deă organizator,ă săă promovezeă peă site-ul propriu acțiuneaă
DUN REAăÎNăANULăCENTENARă- „ZEULăFLUVIILOR”ăceăseăvaădesfășuraăînă
perioada 20-21 aprilieă2018ăînăorașulăCorabia,ăjudețulăOlt precumășiăînăalteăzoneă
aleăjudețuluiăOlt.
d)
Ora ul Corabia seăobligăăsăăfurnizeze toate informațiile necesare
privind activitățileășiătermeneleădeădesfășurareăaăacestoraăConsiliuluiăJudețean
Olt, înăvedereaămonitorizăriiăacțiunii, însoțiteădeăunăraportăfinanciarăprivind
execuțiaă sumelor alocate pentru acțiunea ce face obiectul prezentului
acord de parteneriat,ăcâtă iăunăRaportăfinalădeăactivitateăînătermenădeăcelă
multă30ăzileădeălaăfinalizareaăacțiunii.
IV.DISPOZI IIăFINALE
Art. 5.
a) Anexaă nr.1ă privindă bugetulă maximă estimată ală acțiuniiă DUN REAă ÎNă
ANUL CENTENAR - „ZEULă FLUVIILOR” șiă anexaă nr.2ă privindă agenda
evenimentului, fac parte integrantă din prezentul Acord de parteneriat.
b) Părțileăstabilescăurmătorulăpactăcomisoriu: înăcazădeăneexecutareăsauă
executareă necorespunzătoareă aă obligațiiloră părțiloră prevăzuteă deă prezentulă
acordădeăparteneriat,ăacestaăesteăreziliatădeădrept,ăfărăăpunereăînăîntârziereășiă
fărăăniciăoăaltăăformalitate.

c) Litigiileăizvorâteădinăprezentulăacordăseăsoluționeazăăpeăcaleăamiabilă,ă
iarăcândănuămaiăesteăposibilăăînțelegerea,ăpeăcaleaădreptuluiăcomun.
Prezentulăacordăaăfostăîncheiatăastăzi_____________,ăînădouă exemplare
cuăcaracterăoriginalășiăvaloareăegală,ăfiecăreiăpărțiărevenindu-iăcâteăunăexemplar.

Județul Olt,
prinăConsiliulăJudețeanăOlt
Pre edinte,
Marius OPRESCU

SecretarăalăJudețului,
Marinela-Elena ILIE

DirecțiaăEconomic ,ăBugetă– Finanțe,
Director executiv
ConstanțaăDUMITRU

Serviciul Juridic – Contencios,
efăServiciu
Ana – Veneraă TEF NESCU

Serviciul AdministrațieăPublic ,
RelațiiăcuăConsiliile Locale
iăMonitorulăOficialăalăJudețului,
efăServiciu
AdrianăL CRARU

Ora ul Corabia,
prin Consiliul Local
alăora uluiăCorabia
Primar,
Iulic ăOANE

Secretar,
T nțicaăDOSPINOIU

Serviciul Contabilitate,
ef Serviciu
Mariana DULEA

