
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
HOTARÂRE 

 
cu privire la: aprobarea  pl ăţii cotiza ţiei pe anul 2009 a Consiliului Jude ţean 
Olt pentru sus ţinerea activit ăţii Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă 

„OLT-ECO” 
 

Având în vedere: 
-   Expunerea de motive nr.3995/21.05.2009 cu privire la Proiectul de Hotărâre. 
-  Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 30 /30.03.2006 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor 
din judeţul Olt pentru promovarea proiectului ,,Managementul integrat al 
deşeurilor în judeţul Olt”; 
-  Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.147/27.11.2008  privind asocierea 
judeţului Olt cu localitãţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitarã „OLT - ECO” ; 
-  Hotărârea Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă „OLT-ECO”  
nr.1/28.04.2009 ; 
- Actul Constitutiv  şi Statutul Asocia ţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-
ECO” ; 
- Raportul comun  nr. 3997/21.05.2009  al Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
Administrativ şi al Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 4128/26.05.2009 al comisiei pentru studii economico - sociale, 
buget - finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 
- Raportul nr. 4136/26.05.2009 al comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  
- Raportul nr. 4158/26.05.2009 al comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 



- Legea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice nr. 51 /2006, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008; 
- Legea nr.241/2006  a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
modificată şi completată prin Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 13/2008;  
 
       În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), e), alin.(3), lit. d), alin.(6) lit. c) si 
art.97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 , republicata, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1.  Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009 pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”     în 
valoare de 38.710,0 lei. 
 
Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt de la cap.51.02 -“Autorităţi publice şi actiuni externe”, paragraful 
51.02.01.03, “Autorităţi executive”, titlul II – Bunuri şi Servicii.      
 
  Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Contabilitate-Financiar 
Administrativ, Direcţiei Buget –Finanţe şi Compartimentului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLT-ECO” , Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei 
Prefectului – judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
                                                                             Contrasemnează,  
                                                                        Secretarul Judetului Olt 
                                                                                Marin DOBRE 
 
 
Slatina, 28 mai 2009 
Nr. 74 
S.A./2 ex. 


