
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la : aprobare Act adițional la  Acordul de parteneriat  pentru 
proiectul   „Port Turistic și de Agrement în zona Cap  Amonte – Port 

Corabia” încheiat între Județul Olt și orașul Corabia 
 
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.10507/18.10.2013 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.10508/18.10.2013 ; 
 raportul nr.10509/18.10.2013 al Direcţiei Economice, Buget-

Finanţe și Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul nr.10620/22.10.2013 al Comisiei pentru muncă, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 
 raportul nr.10622/22.10.2013 al Comisiei pentru organizarea 

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

 raportul nr.10624/22.10.2013 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

 raportul nr. 10629/22.10.2013 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 raportul nr.10643/22.10.2013 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 Adresa nr.15785/17.10.2013 a UAT Orașul Corabia, 
înregistrată la sediul Consiliului Județean Olt sub 
nr.10477/18.10.2013; 



 Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
 Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă și promovarea turismului, domeniul major de 
intervenţie 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice;  

 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 
2013, modificată si completată prin O.G. nr.17/2013;; 

  Prevederile O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu 
modificări de Legea nr.362/2009, cu modificările și 
completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.3,lit.f, 

alin.(6) lit. c) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă Actul adițional la Acordul de parteneriat  
pentru proiectul „Port Turistic și de Agrement în zona Cap  
Amonte – Port Corabia” încheiat între Județul Olt, în calitate de 
partener 2  şi Orașul Corabia, în calitate de lider de proiect - 
partener 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.101/27.09.2012, conform anexei  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. Se aprobă participarea Județului Olt la asigurarea 
finanțării proiectului în sumă de 7.268.930,05 lei, reprezentând 
contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, conform Actului 
adițional prevăzut la art.1. 

 
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Paul Stănescu, să semneze Actul adițional la Acordul de 
parteneriat. 

 



   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, 
Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională, din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, Consiliului Local al oraşului Corabia, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Olt. 

 
 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
   
  
   
 
 Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 
                                                   Marin DOBRE 
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