
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”  pe anul 2017 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.3764/19.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

3765/19.04.2017; 
- Raportul comun nr.3766/19.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al 

Arhitectului Şef al Judeţului; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 4142/26.04.2017; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.4091/26.04.2017; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură nr.4190/27.04.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 
comerţ nr.4174/26.04.2017; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.104/04.04.2017, înregistrată 
la Consiliului Judeţean Olt sub nr.3149/04.04.2017; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” 
nr.23/30.03.2017; 

- Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/23.03.2017 cu 
privire la aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-
2020; 
     - 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, 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;        

       - Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”; 



    - Prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
        - Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
        -  Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006, republicată; 
       În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 
alin.(1) şi art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. (1) Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2017  în valoare de  250.000 lei. 

        (2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 
Trimestrul I   2017 – 62.500 lei 
Trimestrul II  2017 – 62.500 lei 
Trimestrul III 2017 – 62.500 lei 

Trimestrul IV 2017 – 62.500 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Olt de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 

51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul II ,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte 

cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, 
Arhitectului Sef al Judetului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
                                                                                            Contrasemnează,  
                                                                                         Secretarul Judetului  
                                                                                         Gabriel BULETEANU 

 
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi pentru. 
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