
        
HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea acordului de parteneriat  pentru 
proiectul   „CENTRU TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

DRĂGĂNEȘTI-OLT” 

Având în vedere:

 expunerea  de  motive nr.  4676/15.06.2009  cu  privire  la 
aprobarea Proiectului de Hotărâre  nr.4677/15.06.2009 ;

 raportul  nr.  4678/15.06.2009  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.5030/24.06.2009 al comisiei pentru organizarea și 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 
și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură;

 raportul  nr.5033/24.06.2009 al  comisiei  pentru  administraţie 
publică locală,  juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

 raportul  nr.5035/24.06.2009  al  comisiei  pentru  cultură, 
învațământ,  activitatea  științifică,  sănătate,  familie,  protecței 
copii și culte;

 raportul  nr. 5036/24.06.2009  al  comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ;

 raportul  nr.  5037/24.06.2009 al  comisiei  pentru  muncă, 
protecție socială, activități sportive și de agrement;

 Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013;



 Ghidul  Solicitantului  pentru  Axa  nr.  3  –  Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2.- 
Reabilitarea  /  modernizarea/  dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii  serviciilor  sociale  din  cadrul  Programului 
Operațional Regional  2007-2013; 

În temeiul prevederilor art.14, 91, alin.(1), lit.  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.1. Se  aprobă  acordul  de  parteneriat  pentru  proiectul 
„Centru  Terapie Ocupațională  Drăgănești-Olt”  încheiat  între 
Consiliul Judeţean Olt, Consiliul Județean Prahova și  Consiliul 
Local Drăgănești-Olt, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. 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, Consiliului Județean Prahova, Consiliului Local al 
oraşului  Drăgănești-Olt,  pentru  aducere  la  îndeplinire, 



Preşedintelui  Consiliului  Judeţean Olt  şi  Instituţiei  Prefectului  – 
judeţul  Olt.
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