
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                                          
 

HOTĂRÂRE 
             pentru: modificarea şi completarea Contractului de asociere dintre Judeţul    

                               Olt şi celelalte unităţi administrativ- teritoriale ale Judeţului Olt, având   
                                    ca obiect realizarea proiectului de interes comun” Sistem integrat de      
                                    management al deşeurilor în Judeţul Olt, aprobat prin Hotărârea   
                                    Consiliului Judeţean Olt nr. 100 din 23 iulie 2009   
 
 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 1472/ 14. 02.2011 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
1473/ 14.02.2011; 

- Raportul  Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor nr. 1474/14.02. 2011; 
          - Raportul  Comisiei pentru studii economico-sociale,buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 1758/22.02. 2011 ; 

- Raportul  Comisiei  pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură 1777/ 22.02.2011;  

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 1778/22.02.2011;                 

- Prevederile  art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 49 pct. A lit. d) şi pct. B lit. a)- f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 426/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonan ţa Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/ 2005 , cu modificările şi  completările ulterioare;  

- Prevederile art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), d)şi e), alin. 
(3) lit d), alin. (5) lit. a) pct. 13 şi alin. (6) lit. c), art. 102 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



În temeiul prevederilor 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. 1. Se aprobă modificarea şi  completarea Contractului de asociere dintre Judeţul 
Olt şi celelalte unităţi administrativ- teritoriale ale Judeţului Olt, având  ca obiect realizarea 
proiectului de interes comun” Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Olt”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 100 din 23 iulie 2009,   conform Actului 
adiţional nr. 1 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt- domnul Paul 

STĂNESCU- cetăţean român, născut la data de 25.08.1957, în comuna Vădastra sat Vişina 
Nouă, judeţul Olt, domiciliat în comuna Vişina, judeţul Olt, posesor CI seria OT nr. 094596 
eliberat de Poliţia Corabia la data de 05.06. 2001, să semneze în numele Consiliului 
Judeţean Olt, Actul adiţional prevăzut la art. 1. 

    
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a 
Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ-teritoriale ale Judeţului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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