
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

cu privire la: aprobarea proiectului „Grupul Local Prietenii Pescarilor 
Olteni” şi a cheltuielilor aferente proiectului 

 
 
 

 
Având în vedere: 
� expunerea de motive nr. 7386/15.09.2010  la Proiectul de Hotărâre 

privind aprobarea proiectului intitulat „Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni”  ; 
� Notificarea nr 38 / 12.07.2010, transmisă de  Direc ţia General ă 

Pescuit – Autoritatea de Management a P.O.P. şi înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5543/14.07.2010 ; 
� Raportul nr. 7388/15.09.2010  al Serviciului Dezvoltare 

Regională; 
� Raportul nr. 7592/22.09.2010  al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
� Raportul nr. 7595/22.09.2010  al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
� Raportul nr. 7597/22.09.2010  al Comisiei pentru Agricultură, 

Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 
� Prevederile Programului Opera ţional pentru Pescuit 2007-2013; 
� Prevederile HG nr. 442/2009  privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru  
Pescuit prin POP 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare; 
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� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă nr. 5 Asisten ţă 

tehnic ă,  Măsura 5.2 „Sprijin pentru înfiin ţarea parteneriatelor 
public private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare local ă 
integrat ă a zonelor pesc ăreşti” ;  
� Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale , cu 

modificările şi completările  ulterioare; 
� Prevederile Legii  bugetului  de  stat  pe  anul  2 010, nr. 11/ 2010 ; 
� Prevederile Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 74/2009  

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite 
din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol 
de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit; 

 
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b), lit. e) alin.(6) lit.a), lit. 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: 
 

  
Art.1.  Se aprobă proiectul intitulat „Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni” şi  cheltuielile aferente proiectului. 
  

Art .2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 
116.554,54 lei, din care: 
-   valoarea eligibilă totală a proiectului în sumă de 93.995,60 lei . 
- valoarea aferentă taxei pe valoarea adăugată în sumă                      
de 22.558,94 lei.  

 
Art.3.  Se aprobă asistenţa financiară nerambursabilă în sumă de 

84.596,04 lei. 
           
Art.4.  Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru 

cofinanţarea proiectului în procent de 10 % din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în sumă de 9.399,56 lei. 

 
Art.5.  Se aprobă cheltuielile conexe ale proiectului.  
 
Art.6.  Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii  pentru 

finanţarea tuturor cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate 
pentru asigurarea implementării optime a proiectului.  

 
 



 
Art.7. Se desemnează dl. Şarpe Daniel, consilier superior, 

Serviciul Dezvoltare Regională, în calitate de responsabil al proiectului.  
 
Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 

Regională, Direcţiei Contabilitate - Financiar, Administrativ, Direcţiei 
Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Olt, persoanei nominalizate la art. 7, pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
      Paul STĂNESCU  

 
 

                  
 

    CONTRASEMNEAZĂ 
        Secretar al Jude ţului, 

               Marin DOBRE 
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