
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea asocierii  Consiliului Judetean Olt cu Consiliile Locale ale 

municipiilor si oraselor din judetul Olt pentru promovarea proiectului: 
“Managementul integrat al deseurilor în judetul Olt”   

în vederea finantarii din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene. 
 

              Având în vedere:   
    - expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 

- raportul comun al Directiei Tehnice si al Serviciului programe-prognoze,                           
integrare europeana si relatii  internationale din cadrul Consiliului judetean Olt 
 nr: 1709/21.03.2006; 
- avizul comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului nr.1928 din 
28.03.2006; 
 - avizul comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura nr.1929 din 28.03.2006; 
 -  avizul comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii nr.1930 din 28.03.2006; 
-   adresele Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.47302/02.03.2006 si 
nr.717/SB/17.03.2006 ; 
-  prevederile art.104 alin.(1) lit.r), art.114 alin.(1) si art.116 alin.(1) lit. h) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.31 alin.(1),(3), si (4), art.57 alin.(1) si (2) din Ordonanta de 
Urgenta 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
    În temeiul prevederilor art.109 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta  HOTARÂRE 

 



 
Art.1 - Se aproba asocierea Consiliului Judetean Olt cu consiliile locale ale 

municipiilor si oraselor din judetul Olt, pentru promovarea proiectului: 
“Managementul integrat al deseurilor în judetul Olt”  în vederea finantarii din 
Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene, conform Conventiei de Asociere care 
constituie anexa la prezenta hotarâre. 

Art.2 - Se împuterniceste domnul Jenel COPILAU, Presedintele Consiliului judetean 
Olt, sa semneze Conventia de Asociere. 

Art.3 -   Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 -  Prezenta hotarâre se comunica: Directiei Tehnice, Directiei Buget, taxe –

impozite si informatizare, Serviciului programe-prognoze,  integrare europeana si 
relatii  internationale din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt pentru aducere la îndeplinire; Consiliilor locale semnatare ale 
Conventiei de Asociere; Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt. 

 
 
 

PRESEDINTE, 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 
 
 

                                   Contrasemneaza,                    
                                        Secretarul General al judetului Olt 

                                  Marin DOBRE 
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