
HOTĂRÂRE

cu privire la: desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt  în
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apa Olt  S.A

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 9017/19.08.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.9018/19.08.2015;
- Raportul nr. 9019/19.08.2015 al Arhitectului Șef al Județului, Serviciul

Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu;
- Raportul nr.9201/25.08.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale,

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

- Raportul nr.9273/26.08.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;

- Raportul nr.9235/25.08.2015 al Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

- Hotărârea nr.8/18.08.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de
Canalizare “Oltul” , înaintată Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.243/19.08.2015,
înregistrată la Consiliul  Județean Olt sub nr. 9016/19.08.2015, prin care ni se
comunică propunerile pentru completarea Consiliului de Administrație al S.C.
Compania de Apă Olt S.A.;

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/27.07.2006 privind asocierea
Consiliului Județean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina și Caracal și ale
orașelor Corabia, Balș, Drăgănești Olt, Scornicești, Piatra Olt și Potcoava în scopul
înființării operatului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică-apă și apă uzată
în județul Olt;

- prevederile art.17 alin.(2) lit. a) pct.1 și pct.4 lit.a) din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, astfel cum a fost modificat prin Actul
aditional nr.2;

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/25.01.2007 privind aprobarea
participării Consiliului Județean Olt la înființarea Societății Comerciale “Compania de
Apă Olt” S.A. ;



- prevederile art.7, pct.7.3 lit. a), art. 12, punctul 12.2 lit. c) și art. 16 din
Actul constitutiv al S.C. “Compania de Apa  Olt” S.A., astfel cum a fost modificat
prin Actul aditional nr.1;

- prevederile art.31 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 137 alin.(1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.94  alin.(21) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice
și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (2)  lit.d), art. 92, art. 97 alin. (1),
art. 98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 (1). Se desemnează domnul MIOC TEODOR CONSITO, consilier
superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt , ca membru în
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apa  Olt S.A., în calitate de
reprezentant al Consiliului Județean Olt.

(2). Mandatul de membru în Consiliul de Administrație al domnului Mioc
Teodor Consito se exercită începând cu data alegerii sale în această funcție de către
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apa  Olt S.A., al cărei acționar
este și Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică domnului MIOC TEODOR CONSITO,
Arhitectului Șef al Județului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor,
Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, Societății Comerciale “Compania de Apa Olt” S.A., pentru aducere la
îndeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, Președintelui Consiliului
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.
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