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HOTĂRÂRE  
cu privire la: modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.169/17.12.2015  cu privire  la finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare 
finalizării acestuia  

 
 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 208/11.01.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.209/11.01.2016 ; 
 Raportul nr. 210/11.01.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 Raportul nr.874/27.01.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

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

 Raportul nr. 886/27.01.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 privind constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 29/27.02.2014 privind aprobarea 
activităților cu care va fi implicat județul Olt în managementul și implementarea 
proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 

  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 30/27.02.2015 privind aprobarea valorii 
proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia” și a participării județului Olt cu o cotă parte la 
constituirea contribuției proprii a solicitantului necesară implementării acestuia; 

  prevederile contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014 privind proiectul 
„Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.169/17.12.2015  cu privire  la finalizarea 
contractului de finanțare pentru proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în 
situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 

 Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nr. 
853/17.12.2015 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 14034/17.12.2015;  

  prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3), lit. f) , art. 97 alin.(1) , 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(2), lit.a) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

  
Art.I. Art.3. din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/17.12.2015 cu 

privire  la finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Optimizarea 
capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, 
cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

    „ Art.3. Se aprobă valoarea totală a sumelor necesare finalizării proiectului 
în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi 
acoperite din surse proprii). Această valoare totală este de 1.000.649,07 lei, din care 
TVA 193.674,01 lei și va fi introdusă în bugetul local al județului Olt  pe anul 2016 „. 

 
Art.II . Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, 

Direcţiei Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
        PREŞEDINTE , 

Paul STĂNESCU  
 

                             Contrasemnează , 
                          Secretar al Judeţului, 

                                   Gabriel BULETEANU 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi “Pentru” ,  2 “Abțineri ” 
 
Slatina, 28 ianuarie 2016 
Nr. 12 
/L.D./2 ex. 


