
                 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare 
integrate pentru viață independentă”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

PROIECT : PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață 
independentă  
Programul Operațional Capital Uman  
Operațiune compozită OS 4.12, O.S. 4.13 
Apel de proiecte POCU/738/4/20 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.8702/18.08.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ Raportul nr. 8709/18.08.2020 al  Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Avizul nr. 8903/25.08.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
➢ Avizul nr. 8900/25.08.2020 al Comisiei pentru cultură , învăţământ activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte; 
➢ Avizul nr. 8891/25.08.2020 al Comisiei pentru  pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 
38091/03.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8267/05.08.2020;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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 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, cu 
rectificările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b),lit.d) și lit.e),alin.(5) lit.b) alin.(7) lit.a), 

art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) 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.1. Se aprobă proiectul  “PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate 
pentru viață independentă”, selectat pentru finanțare  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman , Operațiune compozită OS 4.12, O.S. 4.13, apel de proiecte 

POCU/738/4/20. 
Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-

servicii comunitare integrate pentru viață independentă ”, în sumă  de 
4.308.809,60 lei din care:  

• Valoarea eligibilă nerambursabilă în sumă de 4.221.672,09 lei 

• Valoarea contribuției proprii eligibile în sumă de 87.137,51 lei 
 
Art.3. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului pe o perioadă de minim 

14 luni de la data finalizării acestuia. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt,  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
 
        
    Contrasemnează    

Secretar General al Judeţului 
                                                    Marinela - Elena ILIE   

 
 
 
 
 
 

Slatina, 27 august  2020 
Nr. 123 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” .                                               
 
 
                                              

/L.D. ( 2 ex.)  


