
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului  

„Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniţă  Dolj – Lom, Montana” 

(„Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), 

şi a contribuţiei locale proprii 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 845/16.01.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul 

Serviciului juridic nr 1211/21.01.2020, precum si avizul comisiilor de specialiatate 

privind aprobarea proiectului „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniţă Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana 

cross border region”) şi a contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Dolj la cheltuielile 

proiectului mai sus menţionat, 

având în vedere prevederile Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa 

Prioritară:3 O regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului 

comun al riscului în aria transfrontalieră, 

în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 

şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;   

în temeiul art. 173 alin 1 lit. e), alin 7 lit. a) și art. 182 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă proiectul „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniţă Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana 

cross border region”)-ROBG 409, având valoarea totală eligibilă de 941.964,13 Euro 

(echivalentul a 4.504.566,67 lei), din care 158.932,36 Euro (echivalentul a 760.030,44 

lei) aferentă activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în calitate de 

Beneficiar Lider, implementat în parteneriat cu Primăria Lom (Bulgaria), Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă  “Oltenia” şi Inspectoratul  de  Jandarmi  Judeţean  “Mihai 

Bravu”  Dolj, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară: 3 

O regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului comun al 

riscului în aria transfrontalieră. 

ART.2. Se aprobă contribuţia proprie de minim 2% la cheltuielile eligibile a Consiliului 

Judeţean Dolj, reprezentând 3.180,23 Euro, respectiv 15.208,18 lei pentru proiectul mai 

sus menţionat. 



ART. 3. Se aprobă asigurarea temporară a sumelor necesare a fi cheltuite în avans, până 

la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a programului. 

 

ART.4. Sumele necesare cofinanţării activităților implementate de către Consiliul 

Județean Dolj vor fi asigurate din bugetele judeţului Dolj pentru anii 2020- 2023. 

ART.5. Direcţiile Consiliului Judeţean Dolj şi membrii echipei de implementare a 

proiectului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 CONTRASEMNEAZĂ, 

 

PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

ION PRIOTEASA ANDA NICOLAE 

 

 

                                                

           

 


