
                 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.110/28.06.2018 cu privire la 

aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT : Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de Investiții:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice 
Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.1789/20.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
➢ Raportul nr. 1996/20.06.2020 al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ Avizul  nr. 2035/26.02.2020 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
➢ Avizul nr. 2013/25.02.2020 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ Avizul nr. 2063/26.02.2020 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii 

➢ Prevederile cap. 4 – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului 
POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de 
Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit. f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1, lit. c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico -
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 



➢ Prevederile art. 15 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu privire la  
aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023;  

➢ Solicitarea de clarificări a ADR Centru nr. 4 transmisă sub nr. 2316/22.01.2020 și 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 713/22.01.2020. 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. f), art.182 alin.(1) și alin.(4) 

coroborat cu art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 110/28.06.2018 cu privire la 
aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor 
legate de proiect, se modifică  după cum urmează: 

1. Anexa CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO -
ECONOMICI AI PROIECTULUI „Creșterea  eficienței energetice a clădirii 
reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea  eficienței energetice a 

clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt”, în sumă  de 2.419.279,29 lei (inclusiv TVA).„ 

3. Articolul 3  se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de  157.797,62  lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului.„ 

Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
 
 
       Contrasemnează,  

Secretarul General al  Județului, 
Marinela-Elena ILIE  

 
Slatina,  27 februarie 2020 
Nr. 40         
              Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 33 de voturi “Pentru”. 

                               
/L.D. ( 2 ex.)  



Anexă  la Hotărârea Consiliului Județean Olt   nr. 40/27.02.2020 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-

ECONOMICI AI PROIECTULUI    
“Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”   
 
 

Beneficiar – Consiliul Județean Olt 
Proiectant – S.C.  CONSULT NG IMPEX S.R.L.                     

     Amplasament: Județul  Olt,  municipiul Slatina, STR. DRĂGĂNEȘTI NR.7 SLATINA 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

 
1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totala a 

investiției:    

 
                                                                   Mii Lei 2.380,48529 

 
Lei/euro =           4,7556 Mii Euro                   500,56466 

  
- din care Construcții-Montaj Mii Lei 1.618,70583 

   
Mii Euro                   340,37889 

2.  Eșalonarea  investiției (INV/C+M) 
  

     Valoarea an 1 a investitiei: 
   

 
                                                                   Mii Lei 171,8252 

 
Lei/euro =           4,7556 Mii Euro                   36,13115 

  
- din care Construcții-Montaj Mii Lei 0,000000 

   
Mii Euro                   0,000000 

     Valoarea an 2 a investitiei: 
 

 
 

 
 

 Mii Lei 589,06300 

 
Lei/euro =           4,7556 Mii Euro                   123,86723 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 550,86934 

   Mii Euro                   115,83593 

     Valoarea an 3 a investitiei: 
 

 
 

 
 

 Mii Lei 1056,78999 

 
Lei/euro =           4,7556 Mii Euro                   222,22011 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 998,88588 

   Mii Euro                   210,04413 

     Valoarea an 4 a investiției: 
 

 
 

 
 

 Mii Lei 562,80710 

 
Lei/euro =           4,7556 Mii Euro                   118,34617 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 68,95061 

   Mii Euro                   14,49883 

 



      3. Durata de realizare 42 luni, din care durata de execuție a investiției - 28 luni  

      4. Capacitati (in  unitati  fizice si valorice):     
- Suprafața fațadă termoizolată = 1.701,15  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 456,05 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1.660,69 mp 

- Înlocuit corpuri de încălzit =367 buc. 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 94 buc. 

- Înlocuit corpuri iluminat  cu LED = 194 buc. 

- Montaj instalație fotovoltaică = 5 kW 

- Montaj pompe căldură = 3 x 70 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 4 colectoare cu boiler 1000 litri  

 
 

Șef Serviciu dezvoltare regională 
  Daniela LUNGU 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.D./L.D. ( 2 ex.)  


