CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS
135061, și a cheltuielilor aferente
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 15580/14.05.2020 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea
proiectului „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod
SMIS 135061, și a cheltuielilor aferente, raportul Serviciului juridic nr.
15778/19.05.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de Proiecte nr. CP13/2019 pentru
regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP,
în baza art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,
în temeiul art. 173 alin (1) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de Proiecte nr. CP13/2019
pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar

accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP, cu o valoare totală în cuantum de 1.687.551,14 lei,
inclusiv TVA.
Art. 2 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale
Județul Dolj, în valoare de 33.751,03 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția la
cheltuieli eligibile, în procent de 2%, aferentă perioadei de implementare, pentru anii
2020-2022.
Art. 3. – Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite în
avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a
programului.
Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului precum şi toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, se
vor asigura din bugetul UAT Județul Dolj, pentru anii 2020-2022.
Art. 5 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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