
 
 
 
 

 
 

   
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la : desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea 
Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” 
 

Având în vedere: - Expunerea de motive nr.7409/20.07.2016, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
7410/20.07.2016; 
- Raport Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu 
nr. 7411/20.07.2016; 
- Raport Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare  europeană, 
administrarea domenilui public şi privat al judeţului nr. 7696/27.07.2016; 
- Raport Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț nr. 
7654/27.07.2016; 
- Raport Comisia pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 
7691/27.07.2016; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr. 489/18.07.2016, înregistrată la Consiliul 
Judetean Olt sub nr.7279/18.07.2016; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, 
Balş, DrăgăneştiOlt, Scorniceşti, PiatraOlt şi Potcoava în scopul înfiinţării Operatorului unic al 
Serviciului comunitar de utilitate public apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
- prevederile art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 lit. v) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a  serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, republicată (2); 
- prevederile art. VII din Anexa nr. 1 și art.14 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului– cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014; 
- prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- prevederile art. 14 alin. (1) - (3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”, republicat; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului 
Județean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 98/24.06.2016 cu privire la alegerea Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99/24.06.2016 cu privire la alegerea 
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt; 
 
 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (2), art. 37, art. 91 alin. (1) lit. f), 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 şi completările ulterioare; 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 
 Art. 1. (1). Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se 
desemnează reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”. 

(2) Preşedintele consiliului judeţean îşi poate delega calitatea de reprezentant în 
adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Art. 2. Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se 
desemnează reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru supleant în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”. 

Art. 3. Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 
Consiliului Județean Olt nr. 116/27.09.2012, precum și orice altă prevedere contrară. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Marius Oprescu - Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, domnului Virgil Delureanu - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Olt, Arhitectului Şef al Judeţului – Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
şi Strategii de Mediu, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, pentru aducere la îndeplinire, 
domnului Paul Stănescu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, iar în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data adoptării sale, va fi transmisă, în copie, asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare „Oltul”. 

 PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
 
 

    CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                  Secretarul Județului                                                          Gabriel BULETEANU                                

 
Slatina, 28.07.2016 
Nr. 128 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 lit.v) şi art.10 alin.(2) din 
Legea nr.241/2006, , a  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată 
(2), ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
precum şi realizarea în comun a unor proiecte de interes zonal sau regional, 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 
publice, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.  

Având în vedere prevederile Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului– 
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014, 
au fost aprobate Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 

Potrivit art.14, alin.(1)–(2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilităţi Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu apă şi 
de canalizare “Oltul”, Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, 
format din toţi reprezentanţii asociaţilor (primarii pentru municipii şi oraşe şi 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt pentru judeţ şi comune) desemnaţi prin 



hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Fiecare asociat va depune toate 
diligenţele pentru a-şi asigura reprezentare permanentă în cadrul adunării generale a 
Asociaţiei. 

Conform art. 10, alin.(8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „... primarii şi respectiv, 
peşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea 
generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/27.09.2012, au fost desemnaţi 
ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare cu apă şi de canalizare “Oltul”, domnul Paul Stănescu – membru 
titular, respectiv domnul Marius Oprescu – membru supleant. 

În data de 5 iunie 2016 au avut loc alegerile locale în urma cărora, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.97/24.06.2016, a fost constituit Consiliul 
Judeţean Olt. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Olt nr.98/24.06.2016 şi nr.99/24.06.2016 
au fost aleşi ca preşedinte, respectiv vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt, 
domnul Marius Oprescu şi domnii Virgil Delureanu şi Ioan Ciugulea.  

Avându-se în vedere cele expuse mai sus, precum şi adresa Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare cu apă şi de canalizare “Oltul”, nr.489/18.07.2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt cu numărul 7279/18.07.2016, propun desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare „Oltul” după cum urmează: 
- Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt se desemneaza 
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt, in calitatea de membru în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt se 
desemneaza reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru 
supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 

Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în 
copie asociaţilor şi Preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
data emiterii lor (art.14, alin.(3) - Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu apă şi de 
canalizare “Oltul”). 



Avându-se în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile actelor normative 
în vigoare enunţate, a fost întocmit şi propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre 
cu privire la  desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea 
Generală a ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu  respectarea prevederilor legale în  
vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în forma în care a fost  prezentat.  

 
 

Iniţiator, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GC/AVS – 2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT      
ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI   
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe si Strategii de mediu             
Nr.7411/20.07.2016 
 
                                                                                                     AVIZAT, 

VICEPREŞEDINTE 
                  Virgil DELUREANU           
 RAPORT 

 
referitor la Proiectul de Hotărâre privind : desemnare reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Olt  în Adunarea Generală a ”Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare „Oltul”  
 Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 241/2006, art.3 lit.v) şi 
art.10 alin.(2), a  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată (2), 
ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-au asociat în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de interes zonal sau 
regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor 
de utilităţi publice, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.  

Având în vedere prevederile Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului– 
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014, 
au fost aprobate Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare „Oltul”. 

Potrivit art.14, alin.(1)–(2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare cu apă şi de canalizare “Oltul”, Adunarea Generală este organul de 
conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor (primarii pentru 
municipii şi oraşe şi Preşedintele Consiliului Judeţean Olt pentru judeţ şi comune) 
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Fiecare asociat va 



depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentare permanentă în cadrul 
adunării generale a Asociaţiei. 

Conform art. 10, alin.(8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „... primarii şi 
respectiv, peşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în 
adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.97/24.06.2016 cu 
privire la constituirea Consiliului Judeţean Olt, Hotărârile Consiliului Judeţean Olt 
nr.98/24.06.2016 cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, respectiv nr.99/24.06.2016 cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Olt, Proiectul de Hotărâre propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Olt în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul” după cum urmează: 
- Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt se 
desemneaza reprezentant al Consiliului Judeţean Olt, in calitatea de membru în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt se 
desemneaza reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru 
supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 

Avându-se în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre cu privire la:desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt  în 
Adunarea Generală a ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu  respectarea prevederilor legale în  
vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în forma în care a fost  
prezentat. 
 
 

ARHITECT SEF, 
Ovidiu DAVIDESCU 

 
 
 
           ŞEF SERVICIU,                                                    ŞEF SERVICIU 
U.I.P.,Programe si Strategii de Mediu                                           Juridic - contencios            
           Angela SOLDUBAN                                       Ana Venera ŞTEFĂNESCU       
 
 
GC/GC - 2 ex. 
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