
            
   

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „Îmbun ătăţirea accesibilit ăţii în zona 
transfrontalier ă Olt-Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia-Izbice ni, 

jude ţul Olt şi a drumului III 3402  Slavionovo-Pordim” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului 

 
Având în vedere: 

� expunerea de motive nr. 4077/20.05.2010 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr.4078/20.05.2010;  

� raportul nr.4079/20.05.2010 al Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale; 

� raportul nr.4205/25.05.2010  al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 

� raportul nr. 4207/25.05.2010  al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

� raportul nr. 4208/25.05.2010 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

� Prevederile Programului de Cooperare Transfrontalie ră România-
Bulgaria  2007-2013; 

� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă nr. 1 Accesibilitate ,  
Domeniul de interven ţie 1.1 " Îmbun ătăţirea facilit ăţilor de transport 
transfrontaliere terestre şi fluviale ";  

� 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 O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea f inanciar ă a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergen ţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009. 
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b), alin.(3) lit.f)  și 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 „Îmbun ătăţirea accesibilit ăţii în zona 
transfrontalier ă Olt-Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia-Izbice ni, 
jude ţul Olt şi a drumului III 3402 Slavionovo-Pordim” şi  cheltuielile 
aferente proiectului. 
 
 Art .2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 7.388.283,59 
Euro, din care: 

-   valoarea proiectului pentru Consiliul Judeţean Olt în calitate de lider 
- în sumă de 3.915.221  Euro . 

 - valoarea proiectului pentru partener, Agenţia Naţională pentru 
Infrastructura de Drumuri din Bulgaria – în sumă de 3.473.062,59 
Euro.  
           
Art.3.  Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru 

cofinanţarea proiectului în procent de 2,54 % din valoarea proiectului pentru 
lider, în sumă de 99.446,61 Euro. 

 
Art.4.  Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii  pentru finanțarea 

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

 
Art.5. Se aprobă externalizarea managementului proiectului în 

conformitate cu cererea de finanţare şi bugetul proiectului.  
 
 
Art.6.  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. 

 
        

PRE�EDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
 
 
 
         Contrasemneaz ă,  
  Secretar al Jude ţului, 

                                                      Marin DOBRE 
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