
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru :  modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

72/23.04.2010  cu privire la  aprobarea contract ării unei finan țări rambursabile 
interne, în valoare de 10.000 mii lei pentru prefin anțarea și cofinan țarea 

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 a rt.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; 
� 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, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
�  expunerea de motive nr. 8373/13.09.2011 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr.8374/13.09.2011 prezentată de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt , în calitatea sa de iniţiator; 
� raportul nr. 8375/13.09.2011 al Direcţiei Buget-Finanţe și Serviciului 
Dezvoltare Regională; 
� raportul nr.8813/27.09.2011  al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 
 
 



� raportul nr. 8811/27.09.2011 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
� raportul nr. 8794/27.09l.2011 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
� raportul nr. 8793/27.09.2011  al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 

activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
� raportul nr.8812/27.09.2011 al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ  
� raportul nr. 8792/27.09.2011  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 
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: 

 
 - 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.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 Şcolii Speciale Ajutătoare Balş’’ şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

         Art.I.  Anexa la Hot ărârea Consiliului  Jude țean Olt nr. 72/23.04.2010   cu 
privire la  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 
10.000 mii lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 10 



ani, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.118/12.08.2010, se 
modific ă și se înlocuie ște cu anexa care face parte integrant ă din prezenta 
hot ărâre. 
 

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. 

      
 

 PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ,                         
                                                             Secretarul Jude ţului 

                                     Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.09.2011 
Nr. 101 

 
 
 
 
 
 

  /L.D. ( 2 ex.) 
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Consiliul Județean Olt                                         Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 101/29.09.2011 

LISTA  

Obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană pentru care se 
aprobă contractarea unei finanțări rambursabile de 10.000 mii lei  

                                                         
Mii lei  

Nr. 
crt 

Denumirea 
obiectivului /  

Program 
finanțare  

Termen 
PIF   

Documentul de 
aprobare a 
investiției  

Valoarea 
totală  

 
C+M  

DIN CARE:   Surse de finanțare eligibile  Total 
buget 
local   

Din care:    Total  
creditare  

     Cheltuieli 
eligibile  

Cheltuieli 
neeligibile 
( neeligibil 

+TVA)  

UE Buget 
stat  

Buget 
local 

(cofin)  

 TVA Dif.buget 
local fara 

TVA  

 

1 Reabilitare si 
modernizare drum 
judetean DJ 677, 

limita judetului 
Valcea-Piatra Olt/  

 
POR 2007-2013 
Axa prioritara 2 
Domeniul 2.1.  

24.04.2013  HCJ 
nr.98/25.10.2007 

cu privire la 
aprobarea studiului 

de fezabilitate 
pentru proiectul 

Reabilitare si 
modernizare drum 

judetean DJ 677, limita 
judetului Valcea-Piatra 

Olt 
 
 

26.822 
 
 

20.010.  

22.467 4355 19.434 2.584 499 4804 4215 595 2866 

2 Modernizarea, 
dezvoltarea si 

echiparea 
ambulatoriului din 
cadrul Spitalului 

23.06.2012 HCJ 
NR.57/22.05.2008 
privind aprobarea 
documentatiei de 

avizare a lucrarilor 

18.701 
 

4999 

15.632 3069 13.287 2.032 313 3382 2939 443 6404 
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Judetean de 
Urgenta Slatina 

 
 

POR 2007-2013 
Axa prioritara 3 
Domeniul 3.1 

 

de investitii pentru 
proiectul 

Modernizarea, 
dezvoltarea si 

echiparea 
ambulatoriului din 
cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta 
Slatina 

 
 

3 Reabilitarea si 
dotarea Scolii 

Speciale 
Ajutatoare Bals 

 
POR 2007-2013 
Axa prioritara 3 
Domeniul 3.4 

 

18.02.2011 HCJ 
NR.124/28.10.2008 
cu privire la 
aprobarea studiului 
de fezabilitate 
pentru intreaga 
investitie, a 
documentatiei de 
avizare a lucrarilor 
de investitii la 
constructiile 
existente pentru 
proiectul Reabilitarea 
si dotarea Scolii 
Speciale Ajutatoare 
Bals si a cheltuielilor 
legate de proiect  

2396 
 

1585 

2010  387 1708 262 40 427 378 49 426 

4 Modernizare 
Centrul de Ingrijire 

si Asistenta 
Slatina 

 
POR 2007-2013 
Axa prioritara 3 
Domeniul 3.2 

 
 

27.05.2011 HCJ  nr.120 
/28.10.2008 cu 

privire la aprobarea 
studiului de 

fezabilitate pentru 
proiectul 

Modernizare Centrul 
de Ingrijire si Asistenta 
Slatina si a cheltuielilor 
aferente proiectului , cu 

modificarile si 
completarile ulterioare  

HCJ nr. 

2239 
 

1319 

1742 822 1481 226 35 857 325 532 304  
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142/27.11.2008 cu 
privire la aprobarea 
documentatiei de 

avizare a lucrarilor de 
intervenții pentru 

Modernizare Centrul 
de Ingrijire si Asistenta 
Slatina, cu modifiicarile 

si completarile 
ulterioare  

 
 TOTAL             10000 

 

PREȘEDINTE,  

Paul STĂNESCU  

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Județului, 

Marin DOBRE  

DIRECTOR ,  

Constanța DUMITRU  

 

 

Șef serviciu, 

Daniela LUNGU  


