
                 
 
     
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
       cu privire la: modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  Asocia ţiei de Dezvoltare  
                                                       Intercomunitar ă SUD VEST OLTENIA  
 
Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 2167/17.03.2009 cu privire la 

aprobarea Proiectului de Hotărâre nr.2168/17.03.2009 ; 
� raportul nr. 2169/17.03.2009 al serviciului proiecte cu finanţare 

internaţională; 
� raportul nr. 2247/18.03.2009 al comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu ceteăţenii; 

� prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt 
nr.99/25.10.2007  privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013;  
� Prevederile O.G. nr. 26/2000 , privind asociaţiile şi fundaţiile 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art.11; 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 adopt ă  prezenta  hot ărâre: 
             
 Art.I. La articolul III “OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI “ din Actul 
 
 Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST 
OLTENIA înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr.99/25.10.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
literele a) şi b) de la pct.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
 
 



 

 “a).echipamente pentru bazele opera ţionale jude ţene: 
- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru 

lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru 
lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale 
pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări 
grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim 
ajutor, 1 ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru 
cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Vâlcea: 4 autospeciale pentru 
lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială de cercetare N.B.C.R. 
(nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 5 
ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare; ”  
“b) echipamente pentru Baza opera ţional ă regional ă: 1 
autospecială de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, 
radiologic), 1 centru de comandă şi control. ”  
     Art.II. La articolul 5 „Obiectivele Asocia ţiei” din Statutul  Asocia ţiei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă SUD VEST OLTENIA, înscris în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.99/25.10.2007, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare , literele a) şi b) de la pct.1  se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins: 

“a). echipamente pentru bazele opera ţionale jude ţene: 
- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru 

lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru 
lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 



asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale 
pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări 
grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim 
ajutor, 1 ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru 
cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 
ambulanţă de reanimare; 

- Baza operaţională judeţeană Vâlcea: 4 autospeciale pentru 
lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială de cercetare N.B.C.R. 
(nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 5 
ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare; ”  
“ b) echipamente pentru Baza opera ţional ă regional ă: 1 
autospecială de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, 
radiologic), 1 centru de comandă şi control. ”  

Art. III.   Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Proiecte cu 
finanţare internaţională, Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 
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