
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
141/27.11.2008   privind aprobarea documenta ției de avizare a 

lucr ărilor de interven ție pentru  proiectul   „Reabilitarea 
sec țiilor expozi ționale la Muzeul Jude țean Olt și amenaj ări 

peisagistice, lucr ări decorative pentru eviden țierea cl ădirii și 
a exponatelor ” şi a cheltuielilor aferente, modificat ă prin  

Hotărârea Consiliului Jude țean Olt nr.127/24.11.2011  
 
 

Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 4770/07.06.2012 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.4771/07.06.2012; 
� raportul nr. 4772/07.06.2012  al serviciului dezvoltare 

regională ; 
� raportul nr. 5743/06.07.2012  al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;  
� raportul nr.5749/06.07.2012  al Comisiei pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură; 
� raportul nr. 5747/06.07.2012  al Comisiei pentru cultură, 

învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 
copii şi culte; 
� raportul nr. 5753/06.07.2012 al Comisiei pentru muncă, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 



� raportul nr. 5745/06.07.2012 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;       
� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă 5 – Dezvoltarea 

durabil ă a turismului regional și local, domeniul major de 
interven ţie 5.1.-Restaurarea și valorificarea durabil ă a 
patrimoniului cultural, crearea și modrnizarea 
infrastructurilor conexe ;  
� Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice 

locale , cu modificările şi completările  ulterioare; 
� Prevederile  Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 

2012; 
� Prevederile O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea 

financiar ă a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergen ță, aprobată cu 
modificări de Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 
ulterioare;  
� Prevederile Hot ărârii Guvernului nr.28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b),  alin.(3), lit. f), 

alin.(6) lit. a), 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. Hotărârea Consiliului  Județean Olt nr. 141/27.11.2008   

privind aprobarea documenta ției de avizare a lucr ărilor de 
interven ție pentru  proiectul „Reabilitarea sec țiilor 
expozi ționale la Muzeul Jude țean Olt și amenaj ări 
peisagistice, lucr ări decorative pentru eviden țierea cl ădirii și 
a exponatelor ” şi a cheltuielilor aferente, modificat ă prin  
Hotărârea Consiliului Jude țean Olt nr.127/24.11.2011 , se 
modifică după cum urmează: 
 



1. Alineatul 1 al art.2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1). Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 

4.546.589,16  lei, din care :  
-  valoarea eligibilă  totală a proiectului în sumă de 3.382.723,50   
lei. 
-  valoarea neeligibilă  totală a proiectului în sumă de  294.485,50  
lei. 
- valoarea aferentă Taxei pe Valoarea Adăugată  în sumă de 
869.380,16  lei. „ 

  
2. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art.4. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean 
Olt în proiect  în sumă de 362.139,97  lei, din care :  
-  contribuția de 2% din valoarea eligibilă totală a proiectului fără 
TVA –  67.654,47 lei  
-  contribuția la cheltuielile neeligibile – 294.485,50  lei.” 

 
Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – 

Finanţe, Direcţiei Economice, Serviciului Dezvoltare Regională 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 

 
 
 
 

   Contrasemneaz ă, 
Secretar al Jude ţului,                        
Marin DOBRE 
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