
                  Anexa nr.1 
                                                                                   La H.C.J. nr.13/29.01.2009 
 
ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA : 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  ,,OLTUL”    

 
Titlul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  ,,OLTUL”   se completează, 

după cum urmează :  
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  DE UTILITĂŢI 
PUBLICE PEN TRU SERVIC IUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE 

CANALIZARE ,,OLTUL”    
 

 
Punctele I.1 şi I.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 
 

I. ASOCIAŢII 
 

1. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, b-dul A.I. 
Cuza nr.14, judeţul Olt reprezentat de Paul Stănescu, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 114 /2008; 

 
4.   Oraşul Drăgăneşti-Olt, prin Consiliul Local al Oraşului Drăgăneşti-Olt, reprezentat de 

Ionel Sorin Ghiţă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.       /2008; 

 
Punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 
II. DENUMIREA  
Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  DE    
UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE 
CANALIZARE ,,OLTUL”, conform dovezii  nr. 46002 din data de 13.10.2006, eliberată de 
Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei. 
 

Punctul III  se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
III. SEDIUL 
Sediul Asociaţiei este în municipiul Slatina, Str. Crişan nr. 33, Jud. Olt 
 

Punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCO PUL ASOCIAŢIEI 



(1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
(denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum şi realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvol tare);  
   (2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul 
general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru 
îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de 
suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea 
standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere 
a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnicoedilitară aferentă 
Serviciului.  
   (3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în 
baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) 
atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g1) din Legea nr . 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral 
de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare operatorul).  

 
Punctul VI se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 
VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 6.000 RON, constituit din contribuţia în numerar a 
asociaţilor, după cum urmează: 
1. Consiliul Judeţean Olt  - 3000 RON 
2. Municipiul Slatina – 2500 RON 
3. Oraşul Scorniceşti – 150 RON  
4. Oraşul Drăgăneşti-Olt  - 150 RON 
5. Oraşul Piatra-Olt – 100 RON 
6. Oraşul Potcoava – 100 RON 
-Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a 
următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât 
bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului: 
-Spaţiu compus din 3 încăperi (birouri), situat în Municipiul Slatina, str. Crişan nr. 33, 
judeţul Olt, aparţinând patrimoniului public al Municipiului Slatina, conform Hotărârii 
Consiliului Local Slatina nr. 284/30.11.2007, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea 
prelungirii .  
Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
a)   contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale acestora; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ţii legale; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) Orice alte surse legale de veni turi prevăzute de lege sau de statutul asociaţiei . 
Asociaţia nu are cali tatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice . 
 

Punctul VII se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 



VII.  ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
 
Conducerea Asociaţiei 
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 
asociaţilor (primarii pentru municipii şi oraşe şi Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
pentru judeţ şi comune) desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora . 
Sunt numi ţi în calitate de membri ai Adunării Generale:  
  -  Dl. Paul Stănescu, numit de Consiliul Judeţean Olt 
- Dl. Darius Bogdan Vâlcov, numit de Consiliul Local al Municipiului Slatina 
- Dl. Constantin Nedelea, numit de Consiliul Local al Oraşului Scorniceşti 
- Dl. Ionel Sorin Ghiţă, numit de Consiliul Local al Oraşului Drăgăneşti-Olt 
- Dl. Tudor Udrescu, numit de Consiliul Local al Oraşului Piatra- Olt 
- Dl. Florin Mateiana, numit de Consiliul Local al Oraşului Potcoava. 

 
Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile 
prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel. 
 
       Administrarea Asociaţiei 
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele 
Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. 
Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 
organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. Preşedintele 
Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliului Director. 
Sunt numi ţi în calitate de membri ai Consiliului Director: 

- PAUL STĂNESCU, născut la data de 25.08.1957 în com. Vădastra, jud.Olt, C.I. Serie. 
OT Nr. 094596, cu domiciliul în com. Vişina, jud. Olt – preşedintele Asociaţiei  

- DAVIDESCU OVIDIU MARIAN, născut la data 14.09.1960 in com. Negreni, oraş 
Scorniceşti, jud. Olt, C.I. OT Nr. 200388, cu domiciliul în mun. Slatina      - membru 

- ANA ANGHEL născută la data 25.05.1950 în Bucureşti, C.I. OT Nr. 382088, cu 
domiciliul în mun. Slatina    - membru 

 
      Controlul Financiar al Asociaţiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 
minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu 
posibilitatea prelungirii.  
    Membrii comisiei de cenzori  a Asociaţiei sunt:  
   - .......................................................................... (datele de identificare: nume, prenume, 
cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ............. la 
data de .........................)  
   - ...........................................................................  
   - ...........................................................................  
   . ............................................................................  

 
Prezentul Act Adiţional a fost redactat în 8 (opt) exemplare originale, azi, data autentificării.  
 
Pentru autentificarea prezentului Act Adiţional şi pentru înregistrarea modificărilor la Actul 
Constitutiv al Asociaţiei, se împuterniceşte domnul ………………… CI ………….seria 
…….nr……..CNP………… 

   



NOTĂ  : În tot cuprinsul prezentului Statut termenii de : 
- „parte”, „părţi”, se înlocuiesc cu „ asociat”, „asociaţi”; 
- „autorităţi locale” cu „asociaţi”; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” cu ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU 
SERVICIUL DE  ALIMNETARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ,,OLTUL” 

 
 
ASOCIAŢII 
 
Judeţul Olt 
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Olt – Paul Stănescu 
 
 
Municipiul Slatina 
Prin Primar – Darius Bogdan Vâlcov 
 
 
Oraşul Scorniceşti 
Prin Primar – Constantin Nedelea  
 
 
Oraşul Drăgăneşti – Olt 
Prin Primar – Ionel Sorin Ghiţă 
 
 
Oraşul Piatra- Olt 
Prin Primar  - Tudor Udrescu 
 
 
Oraşul Potcoava 
Prin Primar Florin Mateiana 
 
 
   

 
 
 
   
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 


