HOTARÂRE
cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
“PHARE 2004/016772.05.01.01  Asistenţă Tehnică pentru implementarea
proiectului de Parteneriat Public Privat privind transportul public în judeţul Olt”

Având în vedere:
 Expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului de Hotarâre nr.
2974/ 21.04.2008 ;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.36/29.03.2007 cu privire la
aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor
şi oraşelor din judeţul Olt în scopul înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
comunitară “Olt Transport” cu modificările şi completările ulterioare;
 Raportul direcţiei tehnice nr.2975/21.04.2008;
 Raportul comisiei pentru studii economicosociale, bugetfinanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
nr.3834/21.05.2008;
 Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
de agrement nr.3840/21.05.2008;
 Raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comerţ nr.3839/21.05.2008;
 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru 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.
 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi
completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;
 O.U.G nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificari si
completari prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b) şi e), alin.3), lit. f), alin.(6) lit. a), c)
si art.97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarâre:
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “PHARE 2004/016
772.05.01.01 – Asistenţă Tehnică pentru implementarea proiectului de
Parteneriat Public Privat privind transportul public în judeţul Olt”, conform

anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 . Prezenta hotarâre se comunica Direcţiei Tehnice, Directiei Economice,
Directiei Buget, TaxeImpozite si Informatizare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire,
Presedintelui Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului – judetul Olt.
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