
                 
 
 
 
 
 
     

 
  
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării 

proiectului   „Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea 
(DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- Priseaca – Poboru -Spineni-

DN67B, km 33+650-km39+800 „ 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 6271/16.06.2015 cu privire la aprobarea 

Proiectului de Hotărâre nr. 6272/16.06.2015 ; 
 raportul nr.6273/16.06.2015 al  serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr.6649/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului; 

 raportul nr. 6630/24.06.2015 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

 raportul nr. 6566/23.06.2015 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile documentelor de programare la nivel național și  
regional pentru perioada 2014-2020 ; 

 Prevederile cap. II.2. – Criterii de eligibilitate din Ghidul 
Solicitantului pentru Programul INTERREG VA România-Bulgaria;  

 Prevederile cap.5 - Viziunea  Consiliului Județean Olt   pentru 
perioada de programare 2014-2020 din Strategia de dezvoltare a 
județului Olt pentru perioada 2014-2020; 



 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 O.U.G. 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. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), c), alin.(3), lit.f), alin.(6) 

lit. a) , art.97, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) coroborate cu art.45 
alin.(2), lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea  realizării 
proiectului „Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea 
(DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- Priseaca – Poboru -Spineni-
DN67B, km 33+650- km 39+800” .  
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, 
Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 

         PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 

 Contrasemnează,  
  Secretar al Judeţului, 

                                                      Gabriel BULETEANU  
 

Slatina, 25.06.2015 
Nr. 63 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 
 
/L.D. ( 2 ex.) 


