
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Județului  Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia  pentru anul 2016 

 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 1534/16.02.2016 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.1535/16.02.2016 ; 
 raportul nr. 1536/16.02.2016 al Direcției Economice, Buget-

finanțe  și Serviciului Dezvoltare Regională;  
 raportul nr.1857/23.02.2016 al Comisiei pentru studii 

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

 raportul nr. 1793/23.02.2016 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 Prevederile art.10 din  Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.4/28.01.2016 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 
Olt, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 privind 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  SUD 
VEST OLTENIA, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară nr. 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii 
de urgenţă;  



 Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 
2016; 

 Prevederile art.7 și art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA  

 Prevederile art.VII din Actul Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA; 

 Adresa nr. 38/18.01.2016 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară SUD VEST OLTENIA privind cotizația aferentă 
anului 2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.488/18.01.2016 . 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 

alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) și 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 aprobă cotizația Județului Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest Oltenia, pentru anul  2016,  
în sumă de 5.000  lei. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, 
Buget – Finanţe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 

     Contrasemnează ,  
Secretar al Judeţului,                                                    

Gabriel BULETEANU 
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 25 februarie 2016 
Nr. 28 
/L.D./2 ex.                                                     


