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”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribu-
ire pentru proiectul “Investiții Complementare Sistemului de Management In-

tegrat al Deșeurilor în Județul Olt” 
 

Unitatea Administrativă  Județul OLT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str. B-dul. 
A.I.Cuza nr. 14, Slatina, Județul Olt, cod poștal 230025, în calitate de Beneficiar, 
implementează  proiectul ” Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a do-
cumentațiilor de atribuire pentru proiectul “Investiții Complementare Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Olt”-  Cod SMIS  155349 

 
 
Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentațiilor tehnico-econo-

mice necesare, în vederea fundamentării proiectului „Investiții Complementare Sis-
temului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Olt”, pentru continuarea 
dezvoltării infrastructurii de deșeuri din fonduri europene. Documentația tehnico-
economică rezultată în urma proiectului va constitui fundamentarea investițiilor, 
care vor completa Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Olt. 
Toate investițiile, care vor fi propuse, sunt în conformitate cu Planul Județean de 
Gestionare a Deșeurilor Olt.  

 
Rezultate așteptate: 

- Plan județean pentru gestionarea deșeurilor în județul Olt; 
- Studiu de fezabilitate (inclusiv Plan de coordonare cu alte rețele / construcții din 

amplasamentul lucrărilor; Analiza cost-beneficiu; Strategia de Achiziții; Evaluarea 
impactului asupra mediului; Analiza instituțională);  

- Aplicația de finanțare (cu toate anexele sale) ; 
- Documentațiile de atribuire pentru contractele proiectului; 
- Acțiuni informare publicitate. 

 
Valoarea totală a proiectului:  9.677.634,78 lei, din care: 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune 8.225.989,56 lei, 
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.258.092,52 lei , 
-  Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 193.552,70 lei. 

 
Perioada de implementare a Proiectului este de 46 de luni, respectiv între 

data 9 martie 2020 și data 1 Decembrie 2023.  
 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infras-
tructura Mare 2014-2020. 
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