
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea realizării  proiectului “Sănătatea mai aproape de tine!” 

finanțat de către Agenția Națională pentru Romi  
 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 8419/21.08.2013   cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.8420/21.08.2013; 
 raportul comun nr.  8421/21.08.2013   al Direcției Buget-finanțe și al serviciului 

dezvoltare regională ;  
 raportul nr. 8640/28.08.2013  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 8586/27.08.2013 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

 raportul nr. 8592/27.08.2013 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi agrement ;  

 raportul nr. 8590/27.08.2013 al Comisiei  pentru cultură, învațământ, activitatea 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte ;  

  Contractul de Finanțare privind implementarea proiectului “Sănătatea mai 
aproape de tine!”  semnat între Agenția Națională pentru Romi și Asociația 
pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Olt nr. 1743/02.07.2013;  

 Acordul de parteneriat înregistrat la Consiliului Județean Olt sub nr. 
5023/16.05.2013; 

 Prevederile O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

   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; 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.  b), e)  alin.(3) lit.f), alin.(6) lit.a) și 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 participarea UAT Județul Olt prin Consiliul Judeţean Olt, în 
calitate de partener 2, alături de entitățile partenere, respectiv Asociația pentru 



Dezvoltarea Economiei Sociale Olt în calitate de lider de parteneriat, Instituția 
Prefectului – Județul Olt în calitate de partener 1 și Direcția de Sănătate Publică Olt în 
calitate de partener 3,  la realizarea  proiectului “Sănătatea mai aproape de tine!” 
finanțat de către Agenția Națională pentru Romi , conform Acordului de Parteneriat  
prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Se aprobă valoarea cheltuielilor totale ale proiectului în sumă  de 38.500  
lei, inclusiv TVA, din care 34.650  lei inclusiv TVA reprezintă finanțarea de către 
Agenția Națională pentru Romi. 

Art.3. Se aprobă valoarea contribuției proprii  a Consiliului Județean Olt  în 
sumă de 3.850 lei inclusiv TVA. 

Art.4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Judeţean Olt să semneze 
Acordul de parteneriat cu entitățile  partenere .  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Direcției Economice  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 ,  
  Secretar al Judeţului, 

                                                    Marin DOBRE 
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