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HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea 

capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia” şi a participării Judeţului Olt  cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării acestuia 

 
 
 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 8985/23.09.2014 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.8986/23.09.2014 ; 
 Raportul comun nr.8987/23.09.2014 al Direcției Economice Buget-

Finanțe și al Serviciului Dezvoltare Regională ; 
 Raportul nr.9057/24.09.2014 al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 

 Raportul nr.9048/24.09.2014 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 
şi relaţii cu cetăţenii; 

 Adresa nr. 385/23.09.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sud–Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
8952/23.09.2014 ; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99/25.10.2007 privind 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 93/28.08.2008 privind 
definitivarea cadrului instituţional necesar implementării proiectului 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
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domeniul major de intervenţie 3.3. al Programului Operaţional Regional 
2007-2013”; 

 Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
 Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă;  

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

 Prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, 
modificat şi completat prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2014; 

 
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.b), e), alin.(6) lit. a) şi 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.I. Articolele 1, 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                 
nr. 30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea 
capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia” şi a participării Judeţului Olt  cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării acestuia, 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
      ,,Art.1. Se aprobă valoarea de 6.339.199,99 lei, inclusiv TVA, a 
proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia”. 
      Art. 2. Se aprobă participarea Județului Olt la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării proiectului 
„Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cu o  cotă parte din  2% din cheltuielile 
eligibile în sumă de  26.838,80 lei. 
     Art. 3. Consiliul Judeţean Olt  se obligă să finanţeze cotă parte din 
toate costurile neeligibile şi conexe aferente proiectului  menţionat la 
art.1,  precum și cota parte din TVA eligibil, după cum urmează: 

 28.500,00 lei – cota parte la cheltuieli neeligibile;  
 5.400,00 lei – cota parte din valoarea TVA neeligibilă; 
 254.535,72 lei – cota parte din valoarea TVA eligibilă, sumă ce 

va fi rambursată Consiliului Judeţean Olt în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare”. 

 
      Art. II. Se mențin celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean 
Olt nr. 30/27.02.2014. 
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     Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 
Regională, Direcţiei Economice, Buget–Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
   Paul STĂNESCU  

 
 
 
 
 

                   Contrasemnează , 
                   Secretar al Judeţului, 

                                                                               Gabriel BULETEANU 
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