
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

          HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea contract ării unei finan ţări rambursabile 

interne, în valoare de 10.000 mii lei pentru prefin anţarea şi 
cofinan ţarea 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, cu modificările şi completările ulterioare; 



� 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, referitoare 
la contracte sau convenţii; 
�  expunerea de motive nr.3000/15.04.2010 cu privire la 
Proiectul de hotărâre nr.3001/15.04.2010 prezentată de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt , în calitatea sa de iniţiator; 
���� raportul nr.3002/15.04.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe;  
���� raportul nr.3182/21.04.2010 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.122/28.10.2008 cu 
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul           
,, Reabilitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă �opârliţa’’ şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, modificată şi completată prin 
H.C.J. nr.40/25.03.2010;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.96/28.08.2008 cu 
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 
,,Bursa de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt’’, şi a cheltuielilor 
aferente proiectului;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.123/28.10.2008 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga 
investiţie, şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la 
construcţiile existente pentru proiectul ,,Reabilitarea şi dotarea 
�colii Profesionale Speciale Balş’’ şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

- 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 
�colii Speciale Ajutătoare Balş’’ şi a cheltuielilor legate de proiect; 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.   Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne, 
în valoare de 10.000 mii lei pentru prefinanţarea şi cofinanţarea 
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 10 ani ; 
Art.2.   Contractarea finanţării rambursabile interne pentru 
prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană  prevăzută la 
art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes 
judeţean, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre; 
Art.3.   Din bugetul local al Consiliului Judeţean Olt se asigură 
integral plata: 

- serviciului anual al datoriei publice locale; 
- oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiţii de interes judeţean; 
- alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile 

menţionată la art.1; 



Art.4.   (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina 
de internet a Consiliului Judeţean Olt următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de 
contract; 

c) gradul de îndatorare al Consiliului Judeţean Olt 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării 
rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării 
rambursabile; 

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă; 
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizeză în prima 
decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 
sancţiunile prevăzute de lege; 

Art.5.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează preşedintele Consiliului Judeţean Olt; 
Art.6.   Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 
Secretarului Judeţului, în termenul prevăzut de lege, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean, Prefectului Judeţului Olt, Direcţiei  Buget – 
Finanţe, Direcţiei Dezvoltare Regională, Management, Proiecte şi 
Relaţii Internaţionale, Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul oficial al Consiliului Judeţean Olt, precum şi pe pagina de 
internet www.cjolt.ro 

 
PRE�EDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ,                         
                                                             Secretarul Judeţului 

                                                              Marin DOBRE   
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