
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la: Aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între 

Consiliul Judetean Olt şi Consiliul local al ora şului Dr ăgăneşti- Olt  in 
vederea  promov ării proiectelor de tip „Responsabilitate Social ă  
Corporativ ă în Domeniul Protec ţiei Mediului Înconjur ător pentru 
Dezvoltarea Comunit ăţilor Locale” 

 
       Având in vedere: 

 
- Expunerea de motive  nr. 3051/ 16.04. 2010 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 3052/ 16. 04.2010; 
- Raportul comun al Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale şi Compartimentului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor nr. 3053/ 16.04.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
3181/21.04.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 3184/ 21. 04.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3188/ 21.04.2010; 

- Ghidul solicitantului  – Cerere de propuneri de proiecte de tip 
Responsabilitate Socială Corporativă şi Dezvoltare Comunitară in Domeniul 
Protecţiei Mediului; 

 - Prevederile  art. 14 , art.91 alin.1 lit. e), alin.6 lit. c) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art.1 (1)  Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul 

Judetean Olt şi Consiliul local al oraşului Drăgăneşti- Olt in vederea  promovării 
proiectelor de tip „Responsabilitate Socială  Corporativă în Domeniul Protecţiei 
Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” , conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Proiectul prevăzut la alin.(1) se finanţează din fonduri acordate de 
Guvernul Norvegiei prin intermediul „Programului Norvegian de Cooperare 
pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă in România” 
 

Art.2.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să 
semneze Acordul de parteneriat menţionat la art.1. 

 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Direcţiei Buget- Finanţe, Direcţiei Dezvoltare 
Regională, Management, Proiecte şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei 
Contabilitate- Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului local al 
oraşului Drăgăneşti-Olt , Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului- judeţul Olt.  

 
 

 
PRE�EDINTE 

Paul STĂNESCU 
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