
           
HOTĂRÂRE  

pentru :  modificarea art.1 din  Hot ărârea Consiliului Jude țean Olt 
nr. 162/19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectu lui „Organizarea 

modulelor de preg ătire achizi ţii publice, limb ă englez ă, 
managementul proiectelor pentru func ţionarii publici din cadrul 
Consiliului Jude ţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului 

 
Având în vedere: 
� expunerea de motive nr. 8317/19.10.2010  cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 8318/19.10.2010  ; 
� raportul nr.8319/19.10.2010 al Serviciului dezvoltare regională; 
� raportul nr. 8613/26.10.2010  al Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și relații cu cetățenii; 
� raportul nr. 8643/26.10.2010  al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 
� raportul nr.8632/26.10.2010  al Comisiei pentru cultură, învățămînt, 

activitatea științifică, sănătate, protecție copii și culte; 
� Prevederile Programului Opera ţional Dezvoltarea Capacit ăţii 

Administrative 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 1 – Îmbun ătăţiri de structur ă 

şi proces ale managementului ciclului de politici pu blice 
domeniul major de interven ţie 1.3.- Îmbun ătăţirea eficacit ăţii 
organiza ţionale;  
� Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale , cu 

modificările şi completările  ulterioare; 
� Prevederile Legii nr.11/2010 a bugetului de stat pe  anul 2010, 

modificat ă și completat ă prin O.G. nr.18/2010 ; 
 
 
 
 
 
 
 



� Prevederile art.5 alin.(1 1) , 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, aprobată prin Legea nr.22/2000,cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

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

 
ART.I. Art.1. din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

162/19.12.2008 privind aprobarea proiectului „Organizarea modulelor de 
pregătire achiziţii publice, limbă engleză, managementul proiectelor 
pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, se modifică  și va avea următorul 
cuprins  :  

“Art.1.  Se aprobă proiectul „Organizarea modulelor de preg ătire 
achizi ţii publice, limb ă englez ă, managementul proiectelor pentru 
func ţionarii publici din cadrul Consiliului Jude ţean Olt” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. „ 

 
ART.II.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare 

regională, Direcţiei Economice, 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.  
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Paul STĂNESCU  
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   Secretar al Jude ţului, 
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