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HOTARARE
privind aprobarea cheltuielilor din bugetul operafiunii, disponibilitatea temporara a

fondurilor pana cdnd acestea vor fi rambursate din program si
desemnarea reprezentanlilor Primdriei Oraqului Piatra Olt in echipa de implementare a

proiectului "Culture Green " Centru Cultural in Oraqul Piatra Olt, judelul Olt"

Consiliul local aloraqului Piatra Olt
Av6nd in vedere :

-Raportul de specialitate nr. 13906/18.04.2018, al Serviciului,Arhitectura, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului cu propunerea de aprobarea cheltuielilor din bugetul operafiunii,
disponibilitatea temporara a fondurilor pana cand acestea vor fi rambursate din program si
desemnarearcprezentantilor Primariei Orasului Piatra Olt in echipa de implementare a

proiectului "Culture Green " Centru Cultural in Oraqul Piatra Olt, judetul Olt" - Programul
Interreg VA Romdnia-Bulgaria , Axa prioritard 2, cod proiect ROBG-337
- In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea m.27312006 privind finantele
publice locale, modificata si completata,
-Prevederile art. 16 din Legea nr. 15312017, privind salaizarea personalului pldtit din fonduri
publice, modificata;
-Prevederile art.36 alin.T lit. ,,a, ,din Legea 215 I 200l,republicata, modificata si completata
In temeiul art.45(1) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,
republicata,modifi cata si completata

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba cheltuielile din bugetul operafiunii, necesare pentru contribu{ia proprie a
oraqului Piatra Olt in proiectul "Culture Green", codul ROBG-337 selectat in cadrul

Programului Interreg VA Romdnia-Bulgaria, egal cu 2%o dinbugetul aprobat al proiectului.

Art.2 Orasul Piatra Olt va asigura disponibilitatea temporard, a fondurilor pdni cdnd

acestea vor fi rambursate de Program.

Art.3 Se desemneazd reprezentanlii Primdriei Oraqului Piatra Olt in echipa de

implementare a proiectului "Culture Green" " Centru Cultural in Oraqul Piatra Olt", codul
ROBG-337 selectat in cadrul Programului Interreg VA Rom0nia-Bulgaria dupa cum urmeaza:

- Coordonator de proiect: OPRESCU Daniela Magdalena
- Expert financiar: PAUN Emilian
- Expert in construcfii: NEDELCU Emilia Mirela

Art.4 Prezentahotarare se comunica :

- InstitulieiPrefectului-JudetuluiOlt

SECRETAR,

lui orasului Piatra Olt
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