HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Olt
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.3594/04.04.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.3595/04.04.2016;
- Raportul nr.3596/04.04.2016 al Serviciului Unitatea de Implementare a
Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu;
- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si
de arhitectura nr. 5487/24.05.2016;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.5494/24.05.2016;
- Raportul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement nr.5466/24.05.2016;
- prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2), art. 5-9, art. 12-15 din Legea Serviciului de
salubrizare a localitatilor nr.101/2006, republicată;
- prevederile art. 1- 3, art. 6, art. 8, art. 29, art. 30, art. 50 alin. (2) și (3) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților
aprobat prin Odinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al
serviciului de salubrizare al localităților;
prevederile
art.4
lit.
b)
din
Anexa
nr.1
,,Procedură
cadru
privind
organizarea,
derularea
şi
atribuirea
contractelor
de
delegare
a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice” la Hotărârea Guvernului nr.
717/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de
utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
- prevederile Contractului de Asociere semnat între Județul Olt și celelalte unități
administrativ-teritoriale ale județului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de

interes comun “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt”, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 100/23.07.2009;
În temeiul prevederilor art.87 alin. (1), art. 91 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13,
art. 97 alin (1), art. 98 coroborat cu art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public
de Salubrizare a localităților din județul Olt, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Olt în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, să
voteze în numele județului Olt aprobarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare a localităţilor din Judeţul Olt, în forma aprobată potrivit art.1.
Art.3.(1).
Prezenta
hotărâre
se
comunică
consiliilor
locale
ale
municipiilor/orașelor/comunelor din judetul Olt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Olt-Eco”, Arhitectului Șef al județului, Serviciului UIP, Programe și
Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”, pentru aducere la îndeplinire,
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - județul Olt.
(2). Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 22 de voturi PENTRU, 1 abtinere, 7 voturi impotriva.
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