
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la: desemnare membri în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO”  
 
 
Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr.346/16.01.2017, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
347/16.01.2017; 
- Raportul nr. 348/16.01.2017 al Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe şi Strategii de Mediu; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.692/25.01.2017; 
- Raportul Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte nr.715/25.01.2017; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr.734/25.01.2017; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu 
localităţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-
ECO”; 
- Prevederile Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, înscrisă în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
-  prevederile art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 și art. 6 alin.(1) lit.d) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.58/2016; 
- Prevederile  art.VII din Anexa nr.1 şi 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 şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014; 
-  prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT- ECO”; 
- prevederile art.14 alin.(1) – (3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“OLT-ECO”; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului 
Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data 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) şi (2), art.37, art.91, alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), 
art.98 coroborat cu art.45 alin.(1)  şi 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. Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se desemnează 
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în calitatea de membru titular în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  “OLT-ECO”. 
 
Art.2. Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se 
desemnează reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în calitatea de membru supleant în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO”. 
 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr.117/27.09.2012, precum şi orice altă prevedere contrară.  
 
Art 4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Marius OPRESCU - Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Olt,  domnului Virgil DELUREANU - Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt, Arhitectului Şef al Judeţului - Serviciul Unitatea de Implementare a 
Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu, pentru aducere la îndeplinire, 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 
“OLT-ECO”.   

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

                                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                                          Secretarul Judetului  
                                                                                                         Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi pentru şi 2 abţineri 
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