
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la asocierea jude ţului Olt  cu  unit ăţile administrativ-teritoriale  
din Jude ţul Olt ale c ăror proiecte au fost aprobate, pentru finan ţare din 
Fondul pentru mediu in cadrul Programului de îmbun ătăţire a calit ăţii 

mediului prin împ ădurirea terenurilor agricole degradate  
  
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10192/ 15.12.2009 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 10193/ 15.12.2009; 

- Ghidul de finanţare a Programului de imbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole, degradate aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului nr. 1090/2009; 

- Raportul comun al  Direcţiei Buget- Finanţe şi al Compartimentului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor nr. 10194/15.12.2009; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 10412.21.12.2009; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 
10415/21.12.2009; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr. 10416/21.12.2009; 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agrement nr. 10417/21.12.2009; 

- Hotărârea Consiliul Judetean Olt nr. 125/ 24.09.2009 privind 
participarea Consiliului Judetean Olt la Programul de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate; 

- Hotărârea Consiliul local Obârşia cu privire la asocierea comunei 
Obârşia cu localităţile din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, 



pentru  promovarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, in vederea finanţării din Fondul 
pentru mediu, nr. 56/11.12.2009 

- Hotărârea Consiliul local Vişina Nouă cu privire la asocierea comunei 
Vişina Nouă cu localităţile din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, 
pentru  promovarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, in vederea finanţării din Fondul 
pentru mediu   nr. 49/17.12.2009 

- Hotărârea Consiliul local Corabia cu privire la asocierea oraşului 
Corabia cu localităţile din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, 
pentru  promovarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, in vederea finanţării din Fondul 
pentru mediu  nr.118/21.12/2009  

- Hotărârea Consiliul local Vişina cu privire la  asocierea comunei 
Vişina cu localităţile din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, pentru  
promovarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, in vederea finanţării din Fondul pentru mediu, 
nr. 38/14.12. 2009.  

 - Hotărârea Consiliul local Orlea cu privire la  asocierea comunei Orlea 
cu localităţile din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, pentru  
promovarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, in vederea finanţării din Fondul pentru mediu   
nr. 47/17.12.2009 

- Prevederile art. 14 , art.91alin.1 lit. e), alin.6 lit. c) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e  
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Judeţului Olt cu unităţile administrativ 

teritoriale ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanţare din Fondul 
pentru mediu in cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, după cum urmează: oraşul 
Corabia  şi comunele Obârşia, Vişina Nouă, Vişina, Orlea, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să 
semneze Acordul de asociere menţionat la art.1. 

 



Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor, Direcţiei Buget- Finanţe, Direcţiei Contabilitate- 
Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, consiliilor locale ale 
localităţilor menţionate la art.1, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului- judeţul Olt.  

 
 
 
 

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                                           
 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                

                                                                                      
         

Contrasemneaz ă 
Secretarul jude ţului 

                                                                           Marin DOBRE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                          An exă 
 
 

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
 
 I CADRUL GENERAL 

Acordul de asociere se încheie în conformitate cu prevederile Ghidului 
de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Mediului nr. 1090/2009 

 
II PĂRŢILE ACORDULUI 
 
Judeţul Olt  prin Consiliul Judetean Olt cu sediul in municipiul Slatina, 

b-dul A.I.Cuza nr.14, reprezentat prin domnul Paul Stănescu in calitate de 
Preşedinte, 

�i 
- Oraşul Corabia prin Consiliul local al oraşului Corabia  cu sediul in 

oraşul Corabia, reprezentat prin domnul Barbu Teodor in calitate de Primar;  
 - Comuna Obârşia prin Consiliul Local al comunei Obârşia cu sediul in 
comuna Obârşia,  reprezentat prin domnul Udrea Tudor in calitate de Primar; 
 - Comuna Vişina Nouă prin Consiliul local Vişina Nouă, cu sediul in 
comuna Vişina Nouă, reprezentat prin domnul Ţol Florin- Cristian in calitate 
de Primar; 
 - Comuna Vişina prin Consiliul local Vişina, cu sediul in comuna Vişina, 
reprezentat domnul Stănescu Constantin in calitate de Primar; 
 - Comuna Orlea prin Consiliul local Orlea, cu sediul in comuna Orlea, 
reprezentat prin domnul Oiţă Viorel in calitate de Primar;  
 
 III OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul acordului îl constituie  implementarea Programului de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
degradate, in vederea finanţării din Fondul de mediu. 

 
IV DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord intră in vigoare la data semnării lui şi îşi încetează 

valabilitatea la data realizării Programului. 
 
V OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 



 
Obliga ţiile Consiliului Judetean Olt  

   -  să adoptare hotărârea de asociere cu solicitanţii ale căror proiecte au 
fost aprobate în vederea finanţării şi încheierea acordului de asociere, anexă 
la hotărâre;  
   - să încheie, în termenul prevăzut în cuprinsul ghidul de finanţare, 
contractul pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;  
   - să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi 
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;  
   - să colaboreze  permanent cu Autoritatea şi titularii proiectelor, să 
monitorizeze implementarea, raportarea anuală a stadiului de execuţie, 
precum şi raportarea finalizării investiţiilor; 

- semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu  

 
Obliga ţiile Consiliului local al ora şului Corabia 
 
- să pună la dispoziţia coordonatorului perimetrele de ameliorare pentru 

realizarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 

- să întocmească documentaţia necesară implementării proiectului; 
-se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze in 

vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru continuarea 
şi finalizarea acestuia, in situaţia in care finanţarea cheltuielilor eligibile din 
Fondul pentru mediu este împiedicată in mod obiectiv ca urmare a apariţiei 
unor împrejurări de stat sau de drept , imprevizibile la momentul încheierii 
contractului dintre Autoritate şi coordonator   
    - semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu 

 
Obliga ţiile Consiliului local al comunei Obâr şia 
 
 

- să pună la dispoziţia coordonatorului perimetrele de ameliorare pentru 
realizarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 

- să întocmească documentaţia necesară implementării proiectului; 
    -se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să  acţioneze 
in vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru 



continuarea şi finalizarea acestuia, in situaţia in care finanţarea cheltuielilor 
eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată in mod obiectiv ca urmare 
a apariţiei unor împrejurări de fapt sau de drept , imprevizibile la momentul 
încheierii contractului  
    - semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu 

 
 
 
Obliga ţiile Consiliului local al comunei Vi şina Nou ă 
 

- să pună la dispoziţia coordonatorului perimetrele de ameliorare pentru 
realizarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 

- să întocmească documentaţia necesară implementării proiectului; 
-se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze in 

vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru continuarea 
şi finalizarea acestuia, in situaţia in care finanţarea cheltuielilor eligibile din 
Fondul pentru mediu este împiedicată in mod obiectiv ca urmare a apariţiei 
unor împrejurări de stat sau de drept , imprevizibile la momentul încheierii 
contractului dintre Autoritate şi coordonator   
    - semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu 

 
 

Obliga ţiile Consiliului local al comunei Vi şina  
 

- să pună la dispoziţia coordonatorului perimetrele de ameliorare pentru 
realizarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 

- să întocmească documentaţia necesară implementării proiectului; 
-se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze in 

vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru continuarea 
şi finalizarea acestuia, in situaţia in care finanţarea cheltuielilor eligibile din 
Fondul pentru mediu este împiedicată in mod obiectiv ca urmare a apariţiei 
unor împrejurări de stat sau de drept , imprevizibile la momentul încheierii 
contractului dintre Autoritate şi coordonator   
    - semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu 



 
 

Obliga ţiile Consiliului local al comunei Orlea 
 

- să pună la dispoziţia coordonatorului perimetrele de ameliorare pentru 
realizarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 

- să întocmească documentaţia necesară implementării proiectului; 
    -se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze in 
vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru continuarea 
şi finalizarea acestuia, in situaţia in care finanţarea cheltuielilor eligibile din 
Fondul pentru mediu este împiedicată in mod obiectiv ca urmare a apariţiei 
unor împrejurări de fapt sau de drept , imprevizibile la momentul încheierii 
contractului dintre Autoritate şi coordonator  
    - semnează procesele-verbale de recepţie pe fază determinantă, 
procesele- verbale de recepţie la  terminarea lucrărilor şi procesul- verbal de 
recepţie finală , împreună cu reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu 

 
 
VI ÎNCETAREA ASOCIERII 
 
Încetarea de drept:  

  - la expirarea duratei prevăzute în contract;  
  - la executarea obligaţiilor prevăzute în contract;  
  - în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin 
denunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;  
   - la data intervenţiei unui act de autoritate;  
- la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară instituţiei şi interesului 
public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la 
momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care 
Administraţia Fondului pentru Mediu a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel 
de circumstanţe.  

 
VII CLAUZE SPECIALE 
 
   Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul 

Paul Stănescu să încheie şi să semneze, contractul pentru finanţare 
nerambursabilă cu Administraţia Fondului pentru Mediu 

 
VIII SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 



Orice neînţelegere rezultând din executarea şi/sau interpretarea 
prezentului acord se va rezolva pe cale amiabilă 

Dacă neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă , 
eventualele litigii vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti.  

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

PRE�EDINTE 
PAUL STĂNESCU 

 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA �ULUI CORABIA  
          PRIMAR 
  BARBU TEODOR 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBÂR �IA 
                      PRIMAR 
               UDREA TUDOR 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VI �INA NOUĂ 
                         PRIMAR 
             ŢOL FLORIN CRISTIAN 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VI �INA 
                        PRIMAR 
         STĂNESCU CONSTANTIN 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLEA 
                      PRIMAR 
                   Oiţă VIOREL 
 


