
 
 
 
 
 
 

            
HOTĂRÂRE 

 
  cu privire la: aprobarea  participării județului Olt, reprezentat prin 

Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S C „Compania de Apa 
Olt” S A cu aport in numerar 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5297/24.05.2013 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 5298/24.05.2013; 

- Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Strategii si 
Prognoze de Mediu nr. 5299/24.05.2013; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr. 5461/29.05.2013; 

- Raportul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii 
publice si comerț nr. 5439/28.05.2013; 

- Raportul Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
5448/28.05.2013; 

- Adresa nr. 341/100/09.05.2013 a SC „Compania de Apa” Olt SA, 
înregistrata la Consiliul Județean Olt sub nr. 5183/21.05.2013; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/2007 privind aprobarea 
participării Consiliului Judeţean Olt la Înfiinţarea Societăţii Comerciale 
„Compania de Apa Olt” S.A; 

- Actul constitutiv al SC „Compania de Apa Olt” SA; 
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

republicata ; 
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006, republicata; 
- Prevederile art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  



- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare. 

 In temeiul art. 17, art. 91 alin (1) lit. a), alin (2) lit. d), alin (5) lit. a) pct. 13 si 
art.97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1. Se aproba participarea județului Olt, reprezentat prin Consiliul 
Județean Olt, la majorarea capitalului social al S C „Compania de Apa Olt” S A, cu 
aport in numerar in valoare de 469.500 lei. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economice si Direcţiei 
Programe şi Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, SC Compania de Apa Olt SA, 
Preşedintelui Consiliului Județean Olt si Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
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