
                 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA  
 
Având în vedere: 
 expunerea de motive nr. 1811/20.02.2014 cu privire la aprobarea 

Proiectului de Hotărâre nr.1812/20.02.2014 ; 
 raportul nr. 1813/20.02.2014 al   Serviciului Dezvoltare Regională;  
 raportul nr.2164/26.02.2014 al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 

 raportul nr.2071/26.02.2014 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 
şi relaţii cu cetăţenii ; 

 raportul nr.2164/26.02.2014 al Comisiei  pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică,realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură;  

 raportul nr.2062/26.02.2014 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ;  

 raportul nr.2064/26.02.2014 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi agrement ;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  SUD 
VEST OLTENIA, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Programului Operaţional 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, art.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 adoptă  prezenta  hotărâre: 
              
 Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prin Actul Adiţional nr.3, ce 
se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prin Actul  Adiţional nr.3, ce se 
constituie în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Paul Stănescu , reprezentantul Judeţului Olt în Consiliul de 
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia, să semneze actele adiționale  prevăzute la art. 1 şi la art. 2. 

 
 Art.4 . Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 
Regională, Direcţiei Economice, Buget – Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia ,  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
    

        PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
     Contrasemnează,  
Secretar al Judeţului, 

                                                    Marin DOBRE 
 
 

Nr. 31 
Slatina , 27.02.2014  
 
/L.D. ( 2 ex.) 



 
 

Anexa 1 la HCJ nr.31/27.02.2014  
 
 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 3 
la Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 
 
 
1) Art. III, pct.1, lit. a) din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
„a) echipamente pentru bazele operaţionale judeţene: 

- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime 1 autofreză de zăpadă şi 1 
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- 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, 4 autospeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 autospecială 
de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu 
şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere”. 
 



2) Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia rămân neschimbate. 
 
 
ASOCIAŢII:  
Judeţul Olt 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl.  Paul Stănescu  ___________________ 
 
Judeţul Dolj 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Prioteasa ____________________ 
 
Judeţul Gorj 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Călinoiu _____________________ 
 
Judeţul Mehedinţi 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean dl. Ioan Adrian Duicu ____________ 
 
Judeţul Valcea 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Cîlea ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 2 la HCJ nr.31/27.02.2014  

 
 
 
 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 3 
la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 
 
1) Art. 5, pct.1, lit. a) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
„a) echipamente pentru bazele operaţionale judeţene: 

- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime 1 autofreză de zăpadă şi 1 
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- 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, 4 autospeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 autospecială 
de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu 
şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere”. 
 
 



2) Celelalte prevederi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-
Vest Oltenia rămân neschimbate. 
 
 
ASOCIAŢII:  
Judeţul Olt 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl.  Paul Stănescu  ___________________ 
 
Judeţul Dolj 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Prioteasa ____________________ 

 
Judeţul Gorj 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Călinoiu _____________________ 
 
Judeţul Mehedinţi 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean dl. Ioan Adrian Duicu ____________ 
 
Judeţul Valcea 
reprezentat prin Presedintele Consiliului Judeţean  dl. Ion Cîlea ____________________ 
 
 


