
                 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la:  aprobarea studiului de fezabilitate Modernizare 

drum judeţean DJ 544  pentru  proiectul „ Dezvoltarea 
accesibilităţii în zona de graniţă  Olt-Pleven prin modernizarea 

drumului judeţean DJ  544”  
 
Având în vedere: 
 
� expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului de 

Hotărâre nr. 1017/13.02.2008 ; 
� raportul nr.1037/14.02.2008 al serviciului programe-prognoze, 

integrare europeană şi relaţii internaţionale; 
� raportul nr.1177/19.02.2008 al Comisiei pentru studii 

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

� raportul nr.1188/19.02.2008 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

� raportul nr.1195/19.02.2008 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

� Prevederile programului PHARE CBC România-Bulgaria 
2006; 



� Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

� Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, 
modificată prin H.G. nr .95/2008 ; 

� Prevederile art.5, alin.(11),lit.f) din O.U.G. 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), e), alin.(3), lit. f), 

alin.(6) lit. a), c) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate Modernizare drum 

judeţean DJ 544 în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
accesibilităţii în zona de graniţă Olt-Pleven prin modernizarea 
drumului judeţean  DJ  544”,conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
  

Art.2 . Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Programe-
Prognoze, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Buget, Taxe , Impozite şi Informatizare din 
cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE, 
Jenel COPILĂU 

 
 

 
         Contrasemnează, 
  Secretar al Judeţului, 

                                                      Marin DOBRE 
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