
  
 

 

-PROIECT-  
 

HOTĂRÂRE  
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt  

nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Investiții 
comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului 
Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a 

cheltuielilor aferente proiectului 
 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 9402/10.09.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt ; 
➢ Prevederile Contractelor de Finanțare Nerambursabilă Subsidy Contract 

nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018  
încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
UAT Județul Olt; 

➢ Prevederile Actului adițional  nr. 1 pentru modificarea Subsidy Contract 
nr. 92995/13.08.2018 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației si UAT Județul Olt; 

➢ Prevederile Actului adițional nr. 1 pentru modificarea Cofinancing 
Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat între Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației si UAT Județul Olt; 

➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 
și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu 
privire la  aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 
2021-2023, cu rectificările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.e), alin.(7) lit.a), art.182 

alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare    
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.I. După art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Investiții comune în 
domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și 
Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului, 
se introduce un nou articol, articolul 31 care va avea următorul cuprins:  
 “Art. 31. Se aprobă cheltuielile neeligibile aferente proiectului în sumă de 
129.983  Euro”. 

Art. II.   Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul  Olt. 

 
 
 

              INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 

 
 
 
 
        AVIZAT  

  Secretar General  al Județului 
                                                      Marinela –Elena ILIE   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L.D./L.D. ( 2 ex.)  
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REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului   

„Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului 

Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria”  

și a cheltuielilor aferente proiectului 

 

 

Proiectul de hotărâre propune completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la  aprobarea proiectului „Investiții 
comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și 
Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” şi a cheltuielilor aferente proiectului.  

În cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria,  Axa prioritară 
3 - O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1. - Îmbunătățirea managementului 
comun în situații de risc în zona transfrontalieră, Consiliul Județean Olt a 
obținut finanțarea proiectului „Investiții comune in domeniul situațiilor de 
urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna 
Mitropolia, Bulgaria„ conform Contractelor de Finanțare Nerambursabilă 
Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 
92997/13.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și UAT Județul Olt. 

Proiectul își propune să îmbunătățească pregătirea și capacitatea 

autorităților cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și de risc în zona 

transfrontalieră Olt - Pleven, respectiv în județul Olt și în districtul Pleven prin 

achiziționarea unor echipamente necesare în acțiunile de prevenire a situațiilor 

de risc și de acțiune în situații de urgență și dezastre naturale.  

În procesul de implementare a proiectului a apărut necesitatea 

modificării valorii echipamentelor achiziționate conform contractelor de 

finanțare în sensul includerii unor cheltuieli neeligibile ca urmare a nedepunerii 

ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică organizate. 

Valoarea inițială a echipamentelor stabilită în contractele de finanțare 

nerambursabilă a fost de 375.274 Euro. 
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Valoarea actualizată a echipamentelor este de 505.257 Euro, diferența 

de 129.983 Euro fiind încadrată în categoria cheltuielilor neeligibile.  

Prin Actul Adițional nr.1 pentru modificarea Subsidy Contract nr. 
92995/13.08.2018 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării   și 
Administrației și UAT Județul Olt și prin Actul Adițional nr.1 pentru modificarea 
Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat intre Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației și UAT Județul Olt au fost încadrate în 
categoria cheltuielilor neeligibile valorile și diferențele de valori pentru 
următoarele echipamente :  

- Autoutilitară -  pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt – 
118.688 Euro 

- Jeep pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt - 1986 Euro 
- 3 autovehicule (capacitate maximă 1600 cm2) pentru intervenții în 
activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt – 9309 Euro. 
 

Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 129.983 Euro.  
Prin proiectul de hotărâre se propune completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Investiții 
comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și 
Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului, 
după cum urmează: 

- după art.3 se introduce un nou articol, articolul 31, care va avea 
următorul cuprins:  
“Art. 31. Se aprobă cheltuielile neeligibile aferente proiectului în sumă de 
129.983  Euro”. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/L.D./2 ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Dezvoltare Regională  
Nr. 9406/10.09.2020 
 

  AVIZAT,          AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE,            VICEPREȘEDINTE 
  Virgil DELUREANU                 Ioan CIUGULEA 

 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului 

„Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul 

Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” 

şi a cheltuielilor aferente proiectului 

 
 

În cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria,  Axa 
prioritară 3 – O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1. - Îmbunătățirea 
managementului comun în situații de risc în zona transfrontalieră ,  
Consiliul Județean Olt a obținut finanțarea proiectului „Investiții comune 
în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și 
Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” conform Contractelor de 
Finanțare Nerambursabilă Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și 
Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiate între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Județul Olt. 

Proiectul își propune să îmbunătățească pregătirea și capacitatea 

autorităților cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și de risc în 

zona transfrontalieră Olt - Pleven, respectiv în județul Olt și în districtul 

Pleven prin achiziționarea unor echipamente necesare în acțiunile de 

prevenire a situațiilor de risc și de acțiune în situații de urgență și dezastre 

naturale.  

În procesul de implementare a proiectului a apărut necesitatea 

modificării valorii echipamentelor achiziționate conform contractelor de 

finanțare în sensul includerii unor cheltuieli neeligibile ca urmare a 

nedepunerii ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică organizate . 

Valoarea inițială a echipamentelor stabilită în contractele de finanțare 

nerambursabilă a fost de 375.274 Euro. 
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Valoarea actualizată a echipamentelor este de 505.257 Euro, 

diferența de 129.983 Euro fiind încadrată în categoria cheltuielilor 

neeligibile.  

Prin Actul Adițional nr.1 pentru modificarea Subsidy Contract nr. 
92995/13.08.2018 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării   
și Administrației și UAT Județul Olt și prin Actul Adițional nr.1 pentru 
modificarea Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat intre 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și UAT Județul Olt 
au fost încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile valorile și diferențele 
de valori pentru următoarele echipamente :  

- Autoutilitară -  pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt – 
118.688 Euro 

- Jeep pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt - 1986 Euro 
- 3 autovehicule (capacitate maximă 1600 cm2) pentru intervenții în 

activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt – 9309 Euro. 
 
Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 129.983 Euro. 
Prin proiectul de hotărâre se propune completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea 
proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul 
Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a 
cheltuielilor aferente proiectului, după cum urmează: 

- după art.3  se introduce un nou articol, articolul  31 ,  care va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 31. Se aprobă cheltuielile neeligibile aferente proiectului  în sumă de 
129.983  Euro”. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 

   Șef serviciu juridic-contencios                           Şef serviciu 
             Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                            Daniela LUNGU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.D./L.D./2 ex. 


