
 

 

 

 

 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la : desemnare membri în Adunarea Genera lă a  
”Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă de utilit ăţi publice pentru 

serviciul de alimentare cu ap ă şi de canalizare „Oltul” 
 
 
 
 

Având în vedere:   
- Expunerea de motive nr.8605/25.09.2012, cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr. 8606/25.09.2012; 
- Raportul nr.8607/25.09.2012  al Serviciului Unitatea de Implementare a 
Proiectelor din cadrul Direcţiei Programe si Strategii de Mediu; 
- Raportul nr.8631/25.09.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii;    
- Raportul  nr.8648/25.09.2012 al  Comisiei  pentru  agricultură,  silvicultură,  
industrie,  servicii publice şi comerţ;   
- Raportul 8646/25.09.2012 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;    
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/ 27.07.2006 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi 
Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, DrăgăneştiOlt, Scorniceşti, PiatraOlt şi 
Potcoava în scopul înfiinţării Operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate 
public apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
- Prevederile H.G.nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
-  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile Legii 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare cu modificările şi completările ulterioare; 



- Prevederile H.G.nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi 
a statutului– cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice; 
- Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- Alegerile locale din anul 2012 şi Sentinţa civilă nr.962/21.06.2012 a 
Tribunalului Olt prin care a fost ales Preşedintele Consiliului Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.68/28.06.2012 cu privire la alegerea 
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt; 
 

     În temeiul prevederilor art.97, alin.(1). din Legea nr.215/2001 privind 
administra ţia public ă local ă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  HOTĂRÂRE: 
 
 
Art.1. Domnul Paul STĂNESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt se 
desemneaza in calitate de membru titular în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
 
Art.2. Domnul Marius OPRESCU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 
se desemneaza in calitate de membru supleant în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
 
Art.3.  Pe data prezentei hotărâri incetează calitatea de membru supleant în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” a 
domnului Ioan CIUGULEA, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt. 
 
Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.114/25.09.2008 cu 
privire la desemnare membru titular şi membru supleant în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 
Art 5. Prezenta hotărâre se comunică domnului Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt, domnului Marius OPRESCU - Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt, domnului Ioan CIUGULEA - Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu – Serviciul Unitatea de 
Implementare a Proiectelor, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 



utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul” şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
                                              
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                        
                  
                        Contrasemneaz ă, 

 Secretarul jude ţului Olt 
        Marin DOBRE 
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