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HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea  activităţilor cu care va fi implicat judeţul Olt 

în managementul şi implementarea proiectului Îmbun ătăţirea dot ării 
cu echipamente a bazelor opera ţionale pentru interven ţii în 

situa ţii de urgen ţă 
 
 

Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 1980/11.03.2009 cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr.1981/11.03.2009 ; 
� raportul nr. 1998/12.03.2009 al serviciului proiecte cu finanţare 

internaţională; 
� raportul nr.2134/17.03.2009 al comisiei pentru studii economico-

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

� raportul nr. 2151/17.03.2009  al comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

� raportul nr.2159/17.03.2009  al comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

� Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 99/25.10.2007 privind 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 93/28.08.2008 privind 
definitivarea cadrului instituţional necesar implementării proiectului 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă; 

� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbun ătăţirea 

infrastructurii sociale, domeniul major de interven ţie 3.3 – 
 Îmbun ătăţirea dot ării cu echipamente a bazelor opera ţionale 
pentru interven ţii în situa ţii de urgen ţă.  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e),  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 adopt ă prezenta hot ărâre: 
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Art.1.  Se aprobă activităţile cu care va fi implicat judeţul Olt în 
managementul şi implementarea proiectului Îmbun ătăţirea dot ării 
cu echipamente a bazelor opera ţionale pentru interven ţii în 
situa ţii de urgen ţă, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului proiecte cu 
finanţare internaţională, 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. 

 
 

           
PRE�EDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 

              
 
                
Contrasemneaz ă,  

     Secretar al Jude ţului, 
                                                                      Marin DOBRE 
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