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HOT;RÂRE 

cu privire la: acordare mandat special  

AsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ă”Oltul”ă 
  

Avândăînăvedere: 
- Expunerea de motive nr. 6016/24.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

6017/24.05.2018; 
- Raportul nr. 6018/24.05.2018 al Arhitectului Şef al Judeţului - Serviciul Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de mediu; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.6124/30.05.2018; 
- Raportul Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement nr.6223/30.05.2018; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul 

de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.187/15.05.2018, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 5676/16.05.2018; 
     - 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;     
        - Prevederile art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - art. 21 alin. (1) din Statutul-cadru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi  publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, înscris în Anexa nr. 4 
la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, astfel cum a fost modificat și completat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014;    

- Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”; 

- art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”, actualizat; 
 În temeiul prevederilor art.11, 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 administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhot<râre.  
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Art.1. (1) Seă acord<ă mandată special AsociaYieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar<ă
”Oltul”,ă caă înă numeleă șiă peă seamaă Unit<țiiă administrativ-teritorialeă JudeYulă Olt,ă s<ă
exerciteăatribuțiile,ădrepturileășiăobligațiileăprev<zuteălaăart.ă8ăalin.ă(3)ălit.ăa),ăd2), i)ășiăk) 
și art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art.ă16ăalin.ă(3)ălit.ăa),ăc),ăd)ășiăf)ădină
StatutulăAsociației, respectiv să  adopte hotărâri referitoare la: 

 - elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului, a 
programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice 
existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea 
operatorului, precum și a programelor de protecţie a mediului;   

- aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii;   
- elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului, consolidat şi armonizat pentru 

întreaga arie a Serviciului, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a 
serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente;   
          - aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute 
în contractul de delegare;  

- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în 
condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente, de la data la care asociaţii hotărăsc 
trecerea la un sistem de tarif unic;   

- să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 
(2). Seă acord<ă mandată specială reprezentantuluiă Județului Olt,ă membruă înă

Adunareaă General<ă aă AsociaYieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar<ă ”Oltul”,ă s< voteze  
adoptareaăhot<rârilorăadunariiăgeneraleăaăAsociațieiăăprev<zuteălaăalin. (1).  

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Sef al Județului şi Serviciului 

Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, reprezentantului județului Olt în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, domnul vicepreședinte al Consiliului 
Județean Olt Virgil Delureanu, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pentru aducere la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 
  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                                                                Contrasemnează,  
                                                                                             Secretarul Judetului  
                                                                                            Marinela-Elena ILIE 
 
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi Pentru si o abtinere. 
Slatina 31.05.2018 
Nr. 99 
AVS;CG/2 ex. 


