
        

  

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

30/19.03.2009 privind aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă parte 
la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul 

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă

Având în vedere:
 expunerea  de  motive nr.  4673/15.06.2009  cu  privire  la  Proiectul  de 

Hotărâre nr.4674/15.06.2009 ;
 raportul  nr.  4675/15.06.2009  al serviciului  proiecte  cu  finanţare 

internaţională;
 raportul nr. 5028/24.06.2009 al comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

 raportul  nr.5033/24.06.2009  al  comisiei  pentru  administrație  publică 
locală, juridică, apărarea ordinii  publice, respectarea drepturilor omului și 
relații cu cetățenii;

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

 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  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 Operaţional Regional 2007-2013;
 Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a  bazelor  operaţionale  pentru intervenţii  în  situaţii  de 
urgenţă; 

 Prevederile  Legii  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu 
modificările şi completările  ulterioare;
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 Prevederile  Legii  bugetului  de  stat  pe  anul  2009  nr.18/2009, 
modificată și completată prin OUG nr.34/2009;

 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.(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.  I.  Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr.  30/19.03.2009  privind 
aprobarea  participării  judeţului  Olt  cu  o  cotă  parte  la  constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul   Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă se completează după cum urmează : 

După art. 2 se introduce un nou articol, articolul  21, cu următorul 
cuprins:

“21. Consiliul Județean Olt asigură cotă parte din toate cheltuielile 
conexe  aferente  proiectului  Îmbunătăţirea  dotării  cu 
echipamente  a  bazelor  operaţionale  pentru  intervenţii  în 
situaţii de urgenţă.”

ART.II.   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. 

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU 

           Contrasemnează,
   Secretar al Judeţului,

                                                      Marin DOBRE
Slatina, 30.06.2009
Nr. 86
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