
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară “Oltul” la care Consiliul Judeţean Olt este membru asociat  

 
              Având în vedere:   

- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotărâre nr.405/21.01.2009 ; 
- Raportul nr.407/21.01.2009 al Compartimentului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, nr.606/27.01.2009; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, 
nr.614/27.01.2009; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară 
“Oltul” nr. 9/31.10.2008; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind asocierea 
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; 
- Hotărârea Guvernului nr.246/2006, privind aprobarea Strategiei Naţionale 
privind accelerarea dezvoltării Serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Hotărârea Guvernului nr. 855/13.08.2008, pentru aprobarea actului 
constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate, serviciile de activitate publică;  
-  Legea nr.51/2006  cu privire la serviciile comunitare de utilităţi publice , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    În temeiul prevederilor art.11, 13, art.91 alin (1), lit e), alin (6), lit c) şi art.97 
alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  HOTĂRÂRE. 
 

Art.1 –  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Oltul”, prin Actul Adiţional nr.2/2008, în forma 
prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre . 

Art.2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltul”, prin Actul Adiţional nr.2/2008, în forma prevăzută în 
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3  - Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Olt în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, să 
voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, în forma prevăzută în Anexele 
nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 – Se împuterniceşte domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Olt, cetăţean român, născut la data de 25.08.1957 în 
comuna Vădastra sat Vişina Nouă, judeţul Olt, domiciliat în comuna Vişina, 
judeţul Olt, posesor C.I. seria OT nr.094596 eliberat de Poliţia Corabia la data 
de 05.06.2001,  să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Olt, 
Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre. 

 
Art.5 -  Se împuterniceşte Dl. Dobre-Rusu Marinel, consilier juridic, în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, cetăţean român, născut 
la data de 29.09.1970 în comuna Cîrlogani, jud. Olt, posesor al C.I. seria OT, 
nr.167283, eliberată de Poliţia Slatina, la data de 26.02.2003, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului 
constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” la 
Registrul asociaţiilor  şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Slatina.  

 
Art.6 -  Prezenta hotărâre se comunică Unităţii de Implementare a 

Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Oltul”, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ                    
                                            Secretarul Judeţului  Olt 

                                          Marin DOBRE 
Slatina, 29.01.2009 
Nr.13 
SA/SA – 2 ex. 


