HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea parteneriatului pentru proiectul
„Bursă cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt ” şi a
cheltuielilor aferente proiectului
Având în vedere:
Ø expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului
de Hotărâre nr.6340/18.08.2008 ;
Ø raportul nr.6341/18.08.2008 al serviciului Proiecte cu
finanţare internaţională ;
Ø raportul nr.6619/26.08.2008 al Comisiei pentru studii
economicosociale, bugetfinanţe, integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Ø raportul
nr.6626/26.08.2008
al
Comisiei
pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii;
Ø Prevederile Programului Operaţional Regional 2007
2013;
Ø Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 4  Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local,
domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală;
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), 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 parteneriatul pentru proiectul „Bursă
de cereale în oraşul Corabia” încheiat între Consiliul
Judeţean Olt şi Consiliul Local Corabia, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Se aprobă valoarea totală a proiectului în
sumă de 8.144.150,73 lei.
(2). Se aprobă valoarea eligibilă totală a proiectului în
sumă de 6.673.733,18 lei.
(3). Se aprobă valoarea neeligibilă totală a proiectului,
inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă proiectului în
sumă de 1.470.417,55 lei.
(4). Se aprobă asistenţa financiară nerambursabilă
solicitată în sumă de 3.303.497,93 lei.
Art.3. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt
pentru cofinanţarea proiectului în sumă de 4.840.652,80 lei,
reprezentând :

contribuţia la cheltuielile eligibile  50,5 % din
valoarea eligibilă totală a proiectului, fără TVA, în
sumă de 3.370.235,25 lei.

cheltuielile neeligibile – 1.470.417,55 lei

Art.4. Se aprobă resursele financiare necesare
implementării
optime
a
proiectului
în
condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului
proiecte cu finanţare internaţională din cadrul Direcţiei
Dezvoltare Regională, Management Proiecte şi Relaţii
Internaţionale, Direcţiei Buget  Finanţe din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la
îndeplinire, Consiliului Local al oraşului Corabia, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.
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