HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga
investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
la construcţiile existente pentru proiectul
„Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale Balş” şi a
cheltuielilor legate de proiect

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 8113/15.10.2008 cu privire la Proiectul
de Hotărâre nr. 8131/16.10.2008;
raportul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională
nr.8132/16.10.2008;
raportul Comisiei pentru studii economicosociale, buget
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului nr.8427/23.10.2008;
raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitecură
nr.8443/23.10.2008;
Prevederile Programului Operaţional Regional 20072013;
Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4.
Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

Ø Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Prevederile art.5 alin.(11) , lit.f) din OUG nr.63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutuluicadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi e), alin.(3) lit. f),
alin.(6) lit. a) şi c) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru întreaga
investiţie şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la
construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii
Profesionale Speciale Balş”, având caracteristicile principale şi
indicatorii tehnicoeconomici prevăzuţi în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1.).Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de
1.163.798,79 lei, din care:
 valoarea eligibilă totală a proiectului în sumă de 979.985 lei;
 valoarea aferentă Taxei pe Valoarea Adăugată în sumă de
183.813,79 lei.
(2). Suma reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată se
decontează Consiliului Judeţean Olt după efectuarea acestei
cheltuieli, din bugetul de stat.
Art.3. Se aprobă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată
în sumă de 960.385,3 lei.

Art.4. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru
cofinanţarea proiectului de 2% din valoarea eligibilă totală a
proiectului, fără TVA, în sumă de 19.599,7 lei.
Art.5. Se aprobă cheltuielile conexe proiectului.
Art.6. Se aprobă resursele financiare necesare implementării
optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Proiecte cu
Finanţare Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională,
Management, Proiecte şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Contabilitate
Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget  Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere
la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Olt.
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