
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: împuternicirea domnului Vicepreşedinte al  
Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, să voteze  

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară   
de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și  

de Canalizare “Oltul”, completarea articolului 202 din  
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  

   
 

     Având în vedere:   
- Expunerea de motive nr. 3958/12.04.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

3959/12.04.2016; 
- Raportul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de 

Mediu nr. 3960/12.04.2016; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 

nr.4262/19.04.2016; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.4233/19.04.2016. 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.07.2006 cu privire la asocierea 
Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor 
Corabia, Balş, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării 
operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică – apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
 - Adresa nr. 339/25.03.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 3329/25.03.2016; 
 - Adresa nr. 358/05.04.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 3678/05.04.2016; 

-  prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
,,OLTUL”;  

- prevederile art.10 alin.(5) si art.22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006  cu privire la 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (1) lit.c), din Legea nr. 241/2006 cu privire la serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată (2), 
 

În temeiul prevederilor art.11, art. 91 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. a), pct.13, art.97 alin.(1), 
art. 98 coroborat cu  art. 45 alin (1) şi cu art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE. 
 



            
 
           Art. 1. – Se împuterniceşte domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, Marius 
Oprescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, completarea 
articolului 202 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prin 
introducerea, după alineatul (2), a alineatului (3), cu următorul cuprins:  
  „ (3) Pentru utilizatorii, persoane fizice, nu se facturează cantităţile de apă meteorică 
preluate în reţelele publice de canalizare”. 
   

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a 
Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, S.C. Compania de Apa Olt S.A., pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează,  
                                                                                  Secretarul Judetului  
                                                                                  Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 23 de voturi pentru. 
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