
                 

 

     

 

 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE  

 
cu privire la: desemnarea reprezentantului Județului Olt în 

cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia   

 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr.2314/15.03.2017 cu privire la 

aprobarea Proiectului de Hotărâre nr.2315/15.03.2017; 
➢ raportul  nr. 2316/15.03.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr.2563/22.03.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi agrement; 
➢ raportul nr.2600/22.03.2017 al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
➢ raportul nr. 2604/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură;  

➢ Prevederile art.4 și art.6 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile 
şi fundaţiile aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.VIII alin.(1) din Actul Constitutiv al Asociației 
Sud-Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 99/25.10.2007 cu privire la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia  

➢ Prevederile art. 14 și art.15  din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 99/25.10.2007 cu privire la 



constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  
Oltenia 
În temeiul prevederilor art. 11, art. 13,  art. 91 alin.(1), lit.e) şi 

alin.(6) , lit.c), precum şi art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c, din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată.  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta  hotărâre: 
 
 Art.1. Se desemnează domnul Marius Oprescu, Președinte al 
Consiliului Județean Olt , ca reprezentant al Județului Olt în cadrul 
Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia. 
 
 Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere 
contrară își încetează aplicabilitatea.  
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, 
Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională, din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 
     PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  
 

 
 
        Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului, 
Gabriel BULETEANU  

 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” și 1 neparticipare 
la vot  
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