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REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 

susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”  pe anul 2020 

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” a fost creată cu scopul de a realiza în comun 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul Judeţului Olt  şi de a furniza 
serviciile în comun prin intermediul unui operator comun unic.  

Conform Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, actualizat, sursele 
de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale acestora ; 

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) Orice alte surse legale de venituri prevăzute de lege sau de statutul asociaţiei.  

      Asociaţii au următoarele obligaţii : 
a) Să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale 

Asociaţiei; 
b) Să plătească cotizaţia anuală, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a 

Asociaţiei, plata urmând să se facă eşalonat, în rate egale, plătibile, până în ultima 
zi a fiecărui trimestru din an; 

c) Să participe prin reprezentanţii lor la şedinţele Adunării Generale a Asociaţei; 
d) Să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Prin adresa nr.79/09.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.2868/16.03.2020,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, ne comunică faptul că în şedinta 
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Adunării Generale a Asociaţiei din data de 09.03.2020, s-a aprobat cotizaţia anuală 

datorată de membrii asociaţiei, fiind adoptată în acest sens Hotărârea nr.1/09.03.2020. 

 Astfel, pentru anul 2020 Consiliul Judeţean Olt trebuie să plătească o cotizaţie în 
sumă de 300.000 lei care va fi achitată trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 
 

Trimestrul I   2020 – 75.000 lei 
Trimestrul II  2020 – 75.000 lei 
Trimestrul III 2020 – 75.000 lei 
Trimestrul IV 2020 – 75.000 lei 
 
Conform prevederilor art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16/14.02.2020 

cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, 
“în anul 2020, plata cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea Consiliului Județean Olt de 
membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, contribuția la bugetul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din 
județele din România, Asociația Directorilor Economici si contabililor din România, 
Asociația localităților și zonelor istorice și de artă din România, Asociația Arhitecților Șefi 
de județe din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST Oltenia, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Olt Eco” si „Oltul”, cotizația la Biroul 
Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, cât și plata cotizației Consiliului 
Județean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata eventualelor 
comisioane bancare în vederea efectuării transferurilor valutare aferente, cotizația la 
Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” România, 
cotizația la „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, se efectuează în cuantumul stabilit 
de acestea, de la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 
51.02.01.03 „Autorități executive” titlul II „Bunuri și servicii” articolul 20.30 “Alte cheltuieli” 
alineatul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.  

 

 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 

susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020, îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege şi propun aprobarea acestuia în forma în care a fost 

prezentat. 

 
 

Iniţiator, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
GC/GC – 2 ex. 
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PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”  pe anul 2020 

     
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3279/25.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.79/09.03.2020, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.2868/16.03.2020; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” 
nr.1/09.03.2020; 

- Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.16/14.02.2020 cu 
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, 
cu rectificările ulterioare; 
      - 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, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Piatra-Olt şi Potcoava în scopul 
înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică–apă şi apă uzată în 
judeţul Olt;      
 -  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      -  Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
   - Prevederile art.14 alin.(4) si art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
           -  Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
  În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. c), 
art.182 alin. (1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art. 1. (1). Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020,  în valoare de  300.000 lei. 

           (2) Cotizaţia se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 
 
Trimestrul I   2020 – 75.000 lei 
Trimestrul II  2020 – 75.000 lei 
Trimestrul III 2020 – 75.000 lei 
Trimestrul IV 2020 – 75.000 lei 

 

Art. 2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 se face din bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Olt de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 

51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul II ,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte 

cheltuieli”, alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.    

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget–Finanţe, 
Arhitectului Şef al Judeţului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe şi Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 
 
 

    INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
                                      

              
 
               AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar General al Județului                     
                                                                          Marinela – Elena ILIE 

CG;AVS/2 ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT         

Direcţia Economică, Buget-Finante 

Arhitect Şef al Judeţului  

Nr. 3285/25.03.2020                                                                       AVIZAT 

                                                                                               VICEPREŞEDINTE 

                                                                                               Virgil DELUREANU 

                                                       

                      

RAPORT 

 

la Proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt  

pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020 

 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” a fost creată cu scopul de a realiza în comun 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare 
la nivelul Judeţului Olt  şi de a furniza Serviciile în comun prin intermediul unui operator 
comun unic.  

Conform Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, actualizat, sursele 
de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale acestora; 

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) Orice alte surse legale de venituri prevăzute de lege sau de statutul asociaţiei.  

      Asociaţii au următoarele obligaţii : 
a) Să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale 

Asociaţiei; 
b) Să plătească cotizaţia anuală, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a 

Asociaţiei, plata urmând să se facă eşalonat, în rate egale, plătibile, până în ultima zi 
a fiecărui trimestru din an; 

c) Să participe prin reprezentanţii lor la şedinţele Adunării Generale a Asociaţei; 
d) Să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Prin adresa nr.79/09.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.2868/16.03.2020, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, ne comunică faptul că în şedinta 
Adunării Generale a Asociaţiei din data de 09.03.2020, s-a aprobat cotizaţia anuală 
datorată de membrii asociaţiei, fiind adoptată în acest sens Hotărârea nr.1/09.03.2020. 
 Astfel, pentru anul 2020 Consiliul Judeţean Olt trebuie să plătească o cotizaţie în 
sumă de 300.000 lei care va fi achitată trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 
 

Trimestrul I   2020 – 75.000 lei 
Trimestrul II  2020 – 75.000 lei 
Trimestrul III 2020 – 75.000 lei 
Trimestrul IV 2020 – 75.000 lei 
 
Conform prevederilor art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16/14.02.2020 cu 

privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, “în 
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anul 2020, plata cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea Consiliului Județean Olt de 
membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, contribuția la bugetul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din 
județele din România, Asociația Directorilor Economici si contabililor din România, 
Asociația localităților și zonelor istorice și de artă din România, Asociația Arhitecților Șefi de 
județe din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST Oltenia, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Olt Eco” si „Oltul”, cotizația la Biroul Regional 
de Cooperare Transfrontalieră Călărași, cât și plata cotizației Consiliului Județean Olt ca 
membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata eventualelor comisioane bancare în 
vederea efectuării transferurilor valutare aferente, cotizația la Asociația Națională a 
Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” România, cotizația la „Grupul Local 
Prietenii Pescarilor Olteni”, se efectuează în cuantumul stabilit de acestea, de la capitolul 
51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive” 
titlul II „Bunuri și servicii” articolul 20.30 “Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii”.  

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre este întocmit cu 

respectarea prevederilor legale şi propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost 
redactat. 

 
 
 
 
 

         Director Executiv,                                                                    Arhitect Sef, 

      Constanta DUMITRU                                                      Ovidiu Marian Davidescu 

 

       
 
            Şef Serviciu                                                                         Şef serviciu 
    Juridic – Contencios                                          U.I.P., Programe si Strategii de Mediu 
Ana Venera ŞTEFĂNESCU                                                     Angela SOLDUBAN 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       GC/GC – 2 ex.. 


