
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

          HOTĂRÂRE  
pentru :  modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

72/23.04.2010  privind aprobarea contract ării unei finan țări 
nerambursabile interne, în valoare de 10.000 mii le i pentru prefinan țarea 

și cofinan țarea proiectelor care beneficiaz ă de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea European ă, cu o maturitate de 10 ani 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), l it.d), alin.(3), lit.b), 

alin.(5), lit.a), pct.2, ale art.45, alin.(2), lit. b), coroborat cu art.98, art.104 
alin(1), lit.c), alin (4), lit.d), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.c), 
alin.(4),(5),(6), şi art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administra ţia public ă local ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare; 

Având  în vedere : 
� prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind 
datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 
privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale,cu modificările şi completările ulterioare; 
� prevederile  art.41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
� prevederile  art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997; 
� prevederile  art.942 şi următoarele din Codul civil, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
�  expunerea de motive nr.6583/20.08.2010 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr.6584/20.08.2010 prezentată de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt , în calitatea sa de iniţiator; 
 



� raportul nr.6585/20.08.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe și Direcției 
Dezvoltare Regională, Management Proiecte și Relații Internaționale ;  
� raportul nr.6620/23.08.2010 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru 
realizarea investiţiilor publice de interes  local/refinanţarea datoriei publice 
locale, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin următoarele Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt conform 
anexei la prezenta: 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean nr.94/25.10.2007 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,, Reabilitare şi modernizare DJ 
643A Balş, limita jud. Dolj ’’ şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean nr.98/25.10.2007 cu privire la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Reabilitare şi 
modernizare DJ677, limita jud.Vâlcea - Piatra Olt ’’ şi a cheltuielilor aferente 
proiectului;  

-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 57/22.05.2008 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul 
,,Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina’’ şi a cheltuielilor aferente proiectului, modificată 
şi completată prin H.C.J. nr.115/27.08.2009; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean nr.120/28.10.2008 cu privire la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Modernizare Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Slatina’’ şi a cheltuielilor aferente proiectului;  

-Hotărârea Consiliului Judeţean nr.142/27.11.2008 cu privire la 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru                            
,, Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina’’, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean nr.124/28.10.2008 cu privire la 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de investiţii la construcţiile existente pentru proiectul 
,,Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş’’ şi a cheltuielilor 
legate de proiect; 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hot ărâre: 
 

Art.I.  Anexa la Hotărârea Consiliului  Județean Olt  nr. 72/23.04.2010  
privind aprobarea contract ării unei finan țări nerambursabile interne, în 
valoare de 10.000 mii lei pentru prefinan țarea și cofinan țarea proiectelor 
care beneficiaz ă de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
European ă, cu o maturitate de 10 ani, se modifică și se înlocuiește cu 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale,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,                         
                                                             Secretarul Judeţului 

                                                              Marin DOBRE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina, 24.08.2010 
Nr. 118 



                     Consiliul Judetean Olt                                                                                                                                                                                                      Anexa la  HCJ nr.118/24.08.2010   
 

LISTA 
Obiectivelor de investitii care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana pentru care se aproba contractarea unei finantari rambursabile de 10.000  MII LEI 

Mii lei 
 

 
 
N
r
. 
C
r
t 

 
 

Denumirea 
obiectivului 

 
 
Programul 

de 
finantare 

 
 

 
Terme
n PIF 

 
 
Documentul de 
aprobare a 
investitiei  

 
Valoare 
totala 

 
C+M 

 
 

Din care: 

 
 

Surse de finantare eligibile 

 
 

Total buget 
local 

 
 

Din care : 

 
Plati 

anticipate 
2010 

 
Total 

creditare 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
Neeligibil
e(neeligib
il+TVA) 

 
UE 

Buget stat Buget 
local 

(cofin) 

 
TVA 

Dif. 
Bug.local 
fara TVA 

  

 
 
 
 
1 

 
 

 
Reabilitare si 
modernizare 

DJ 643 A 
Bals, limita 
judet Dolj 

 
 
 

POR 2007-
2013 
Axa 

Prioritara 2 
Domeniul 

2.1 

 
 
28.05.
2012 

HCJ nr.94/25. 
10.2007 cu privire 
la aprobarea 
studiului de 
fezabilitate pentru 
proiectul,,  
Reabilitare si 
modernizare DJ 
643 A Bals, limita 
jud.Dolj” si a 
cheltuielilor 
aferente 
proiectului   

20.209 16.943 3266 14.656 1.948 339 3605 3.180 425 7520 2322 

15.101 

 
 
 
2 

 
 

Reabilitare si 
modernizare 

drum 
judetean DJ 
677 limita 
judetului 
Valcea –
Piatra Olt 

 
 

POR 2007-
2013 
Axa 

Prioritara 2 
Domeniul 

2.1 

 
24.04. 
2013 
 

HCJ nr.98/ 
25.10.2007 cu 
privire la 
aprobarea 
studiului de 
fezabilitate pentru 
proiectul,,  
Reabilitare si 
modernizare DJ 
677, limita 
jud.Valcea- Piatra 
Olt » si a 
cheltuielilor 
aferente 
proiectului  

26.822 22.467 4355 19.434 2.584 449 4804 4.215 595 7863 1800 

20.010 

3 Modernizare, 
dezvoltare si 
echiparea 
ambulatoriulu
i din cadrul 
Spitalului 
Judetean de 
Urgenta 
Slatina  

POR 2007-
2013 

Axa 
Prioritara 3 
Domeniul 
3.1 

23.06.
2012 
 

HCJ 
nr.57/22.05.2008 
privind aprobarea 
documentatiei de 
avizare a 
lucrarilor de 
investitii pentru 
proiectul ,, 
Modernizarea, 
dezvoltarea si 
echiparea 
ambulatoriului din 
cadrul Spitalului 

18.701 15.632 3069 13.287 2.032 313 3382 2.939 443 5450 2174 

4999 



Judetean de 
Urgenta Slatina » 
si a cheltuielilor 
aferente 
proiectului, 
modificata si 
completata prin 
HCJ 
nr.115/27.08.2009 

4 Modernizare 
Centru de 
Ingrijire si 
Asistenta 
Slatina  

POR 2007-
2013 

Axa 
Prioritara 3 
Domeniul 
3.2 

27.05.
2011 
 
 

HCJ 
nr.120/28.10.2008 
cu privire la 
aprobarea 
studiului de 
fezabilitate pentru 
proiectul ,, 
Modernizare 
Centrul de 
Ingrijire si 
Asistenta 
Slatina » si a 
cheltuielilor 
aferente 
proiectului, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare  
HCJ 
nr.142/27.11.2008 
cu privire la 
aprobarea 
documentatiei de 
avizare a 
lucrarilor de 
interventii pentru 
,,Modernizare 
Centrul de 
Ingrijire si 
Asistenta 
Slatina », cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare 

2.239 1.742 822 1.481 226 35 857 325 532 1912 2119 

1.319 

5 Reabilitare si 
dotarea Scolii 

POR 2007-
2013 

18.02.
2011 

HCJ 
nr.124/28.10.2008 

2.396 2010 387 1708 262 40 427 378 49 1585 1585 



Speciale 
Ajutatoare 
Bals  

Axa 
Prioritara 3 
Domeniul 

3.4 

cu privire la 
aprobarea 
studiului de 
fezabilitate pentru 
intreaga investitie 
, a documentatiei 
de avizare a 
lucrarilor de 
investitii la 
constructiile 
existente pentru 
proiectul ,, 
Reabilitarea si 
dotarea Scolii 
Speciale 
Ajutatoare Bals » 
si a cheltuielilor 
legate de proiect  

 

1585 

 TOTAL               10000 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 
 
 

 
Contrasemneaza,                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                                                                                                                                                                                          Marin DOBRE 

 
 
DIRECTOR,                                                                     
Daniel ŞARPE                                                                
                                                                                     
 


