
 

 

 

 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Olt” 

Având în vedere: 

  - Referatul de aprobare nr. 11394/09.10.2019 la Proiectul de Hotărare nr. 

11395/09.10.2019; 

- Adresa S.C. Compania de Apă Olt S.A. nr. 927/130/08.10.2019, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 11345/08.10.2019; 

- Avizul C.T.E. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. nr. 37/08.10.2019; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. 

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului 

de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației; 

- Prevederile art.3 alin.(1), art.8 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) lit.a) din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile art.12 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărarea Consiliului Județean Olt nr. 186/05.11.2018, pentru aprobarea 

Master Planului Județului Olt, a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Olt, 

în perioada 2014-2020”;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și f), alin. (3) lit. f) și alin. (5) lit. 

m) , art.182 alin. (1) si (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, completată 

prin Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit 2019 cu indicatorii tehnico -

economici actualizați pentru “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în județul Olt”, conform Anexelor nr.  1 si 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a 

Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, S.C. Compania de Apă Olt S.A. pentru aducere la îndeplinire, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, Preşedintelui Consiliului Județean Olt si 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
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