
                 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.142/25.09.2017 cu privire la  aprobarea proiectului „Reabilitare termică 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență 

Slatina”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 
PROIECT : Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la 
Spitalul Județean de Urgență Slatina     
Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 
Prioritatea de Investitii:  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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 
Având în vedere: 
 
➢ Expunerea de motive nr. 11580/15.11.2017 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 11581/15.11.2017 ; 
➢ raportul nr. 11582/15.11.2017   al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 11964/22.11.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat 
al județului; 

➢ raportul nr. 11941/22.11.2017 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu 
cetățenii; 

➢ raportul nr. 11949/22.11.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ raportul nr. 11980/22.11.2017 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ  ; 



➢ Solicitarea de clarificări nr. 2/19557/06.11.2017 a Agenției pentru 
Dezvoltare Regională”, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11262/07.11.2017;  

➢ 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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;  

➢ Prevederile art. 1, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire 
la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-
2020, cu rectificările 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.d) și art.115 alin.(1)  lit.c) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.I. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu 
privire la aprobarea proiectului “„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina ” și a 
cheltuielilor legate de proiect, 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 3,96 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
960.170,18  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. „ 

 
 
 



 
 
Art.II.  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,  
Marius OPRESCU  

 
 
 
 
   Contrasemnează,  
Secretarul  Judeţului, 
Marinela-Elena ILIE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 
 
Slatina,  23 noiembrie   2017 
Nr. 199 
 
 
 
 
 
 
 
/L.D. ( 2 ex.)  


