HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a
judeţului Olt până în anul 2020” şi a cheltuielilor aferente proiectului
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Având în vedere:
expunerea de motive nr.9912/09.12.2008 cu privire la Proiectul de
Hotărâre nr. 9913/09.12.2008;
raportul nr.10120/12.12.2008 al serviciului proiecte cu finanţare
internaţională;
raportul nr. 10332/16.12.2008 al Comisiei pentru studii economicosociale,
bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat
al judeţului
raportul nr. 10340/16.12.2008 al Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii;
raportul nr.10349/16.12.2008 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice şi comerţ;
raportul nr.10369/17.12.2008 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement;
raportul nr.10400/18.12.2008 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Prevederile
Programului
Operaţional
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative 20072013;
Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 1 – Îmbunătăţiri de structură şi
proces ale managementului ciclului de politici publice domeniul major
de intervenţie 1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la
nivel politicoadministrativ;

Ø 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.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) 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 proiectul „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului
Olt până în anul 2020” şi a cheltuielilor aferente proiectului.
Art.2. (1.). Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 573.580 lei,
din care:
 valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 482.000 lei.
 valoarea neeligibilă a proiectului reprezentând Taxa pe Valoarea
Adăugată în sumă de 91.580 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 472.360 lei.
Art.4. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt în procent de 2 %
din valoarea eligibilă totală a proiectului, fără TVA, în sumă de 9.640 lei.
Art.5. 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.
PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU
Contrasemnează,
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