HOTĂRÂRE
privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către
operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.8685/23.08.2016 la proiectul de Hotărâre
nr.8686/23.08.2016.
- Raportul comun al Direcţiei Economice Buget-Finanţe și a Arhitectului Șef al
județului - Serviciul UIP, Programe și Strategii de Mediu nr.8687/23.08.2016.
- Raportul comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare
europeana, administrarea domeniului public si privat al județului
nr.8720/23.08.2016.
- Adresa nr.810/300/22.08.2016 a S.C. Compania de Apă Olt SA, înregistrată
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8679/22.08.2016.
- Prevederile art.4 alin(2) si (21), prevederile art.5 lit.c) din Normele pentru
constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și
dezvoltare inscrise in Anexa la Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.198/2005
privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene, aprobata prin Legea nr.108/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile art.10 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temei ul art.91, alin.(1) lit.d) și alin (5) lit. a) pct.13, art. 97 alin.(1),
art.98 coroborat cu art.45 alin (1) si art.115 alin.1 lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE.

Art.1. Se aprobă utilizarea de către S.C Compania de Apă Olt S.A. a
sumei de 990.431,91 lei constituită in Fondul de întreținere, înlocuire și
dezvoltare (Fondul IID), pentru finantarea finalizarii unor investitii in curs
(cheltuieli neeligibile) aferente Proiectului ” Extinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata in judetul Olt ”, derulat prin POS Mediu 2007-2013.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică S.C Compania de Apă Olt S.A,
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Arhitectului şef al judeţului, Serviciului UIP,
Programe şi Strategii de Mediu, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
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Contrasemnează,
Secretarul judeţului
Gabriel BULETEANU

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi pentru.
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