
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
cu privire la : aprobare asociere pentru realizarea unui Parteneriat 

Public-Privat in domeniul administrarii deseurilor menajere 
     
     
      Avand in vedere : 
      - Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarare; 
      - Raportul comun nr. 5532/22.07.2004 al Directiei Buget si Integrare 
Europeana si al Directiei pentru Administratie Publica din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt ; 
      - Conventia de constituire a Parteneriatului Public- Privat incheiata 
la data de 19 iulie 2004; 
      - Avizul nr. 5532/22.07.2004 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 
si relatii cu cetatenii; 
      - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele 
de parteneriat public-privat, aprobata prin Legea nr. 470/2002, 
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2003; 
      - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 16/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
621/2002;  
       In temeiul prevederilor art. 11 alin (1), art. 104 alin. (1) lit. r) - s)  si 
art. 109 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
  
     CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta  prezenta   h o t a r a r e.  
 



     Art. 1. Se aproba asocierea Consiliului Judetean Olt cu consiliile 
locale municipale, orasenesti si comunale din judetul Olt , pentru 
realizarea unui Parteneriat Public-Privat avand ca obiectiv general 
eliminarea deseurilor urbane si menajere in judetul Olt, prin atragerea 
capitalului privat. 
      Art. 2. (1) Se imputerniceste domnul Presedinte Jenel Copilau 
pentru a reprezenta Consiliul Judetean Olt si a negocia in numele 
acestuia  contractul de parteneriat public-privat incheiat cu ceilalti 
parteneri din sectorul public si cu potentialii investitori privati 
specializati in obiectivul propus. 
      (2) Contractul de parteneriat in forma negociata se supune spre 
aprobare Consiliului Judetean.   
      Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Consiliilor locale municipale, 
orasenesti si comunale din judetul Olt, Directiei Economice, Taxe si 
Impozite si Directiei Buget si Integrare Europeana din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean, pentru aducere la indeplinire, si 
Prefecturii Judetului Olt.  
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

 
       
        La data de 19 iulie 2004, intre Consiliul Judetean Olt, Primariile 
municipiilor Slatina si Caracal si ale oraselor Scornicesti, Bals, Corabia, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava s-a incheiat o conventie de 
constituire a Parteneriatului Public-Privat in domeniul administrarii 
deseurilor menajere. 
       In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, autoritatile administratiei 
publice locale au dreptul sa se asocieze cu alte autoritati ale 
administratiei publice locale in vederea promovarii unor interese 
comune, a realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public judetean. 
       In temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. r)-s) si art. 109 din 
Legea nr. 215/2001, asocierea se aproba de catre consiliul judetean, prin 
hotarare. 
       Considerand ca realizarea unui parteneriat public-privat, impreuna 
cu celelalte autoritati ale administratiei publice locale din judet , cu 
atragerea unor investitori privati, este o solutie de a realiza eliminarea 
deseurilor menajere produse in judetul nostru, obiectiv de interes comun 
al tuturor autoritatilor administratiei publice locale , am initiat si supun 
aprobarii Proiectul de hotarare cu privire la aprobare asociere pentru 
realizarea unui Parteneriat Public-Privat in domeniul administrarii 
deseurilor menajere.  
 

INITIATOR 
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN OLT 

Jenel COPILAU 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Directia Buget si Integrare Europeana 
Directia pentru Administratie Publica 
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RAPORT 
cu privire la asocierea Consiliului Judetean Olt 

in vederea realizarii unui Parteneriat Public-privat in domeniul 
administrarii deseurilor menajere 

 
 

       In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, autoritatile administratiei 
publice locale au dreptul sa se asocieze cu alte autoritati ale 
administratiei publice locale in vederea promovarii unor interese 
comune, a realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public judetean. 
       In temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. r)-s) si art. 109 din 
Legea nr. 215/2001, asocierea se aproba de catre consiliul judetean, prin 
hotarare. 
       In baza acestor prevederi legale, precum si a prevederilor O.G. nr. 
16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,  aprobata prin 
Legea nr. 470/2002, modificata si completata prin O.G. nr. 15/2003, la 
data de 19 iulie 2004, intre Consiliul Judetean Olt, Primariile 
municipiilor Slatina si Caracal si ale oraselor Scornicesti, Bals, Corabia, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava s-a incheiat o conventie de 
constituire a Parteneriatului Public-Privat in domeniul administrarii 
deseurilor menajere.        
        Realizarea unui parteneriat public-privat, impreuna cu celelalte 
autoritati ale administratiei publice locale din judet , prin atragerea unor 
investitori privati, este o solutie de a realiza eliminarea deseurilor 
menajere produse in judetul nostru, obiectiv de interes comun al tuturor 
autoritatilor administratiei publice locale , si pentru aceste considerente 



opinam ca proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. 
      La negocierea contractului de parteneriat public-privat, Consiliul 
Judetean Olt va fi reprezentat de presedintele consiliului judetean, 
conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, iar contractul negociat 
va fi supus aprobarii Consiliului judetean, conform prevederilor art. 10 
din OG nr. 16/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      Propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma in care a fost 
redactat. 
 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV                       DIRECTOR EXECUTIV 
       Constanta DUMITRU                    Virgil DELUREANU                        
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