
 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea participarii Consiliului judetean Olt în calitate de partener 

alaturi de  Consiliile Locale municipale, orasenesti si comunale în calitate de 
solicitanti la proiectele din cadrul Programului - Phare 2004 CES - Schema de 

Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor  
 

        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. 1710/21.03.2006;   
-   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; 
- strategia nationala de gestionare a deseurilor aprobata prin H.G. nr. 
1470/2004, Planul national de gestionare a deseurilor, Planul local de actiune 
pentru mediu al judetului Olt;  
-  ghidul Solicitantului pentru Programul - Phare 2004 CES -Schema de 
Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor  
      În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. t) si 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 participarea Consiliului judetean Olt în calitate de partener 
alaturi de  Consiliile Locale municipale, orasenesti si comunale în calitate de 
solicitanti la proiectele din cadrul Programului - Phare 2004 CES - Schema de 
Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor. 



Art.2.  Se împuterniceste presedintele Consiliului judetean Olt pentru semnarea 
declaratiilor de parteneriat între Consiliul judetean Olt si Consiliile locale 
solicitante, privind distribuirea responsabilitatilor ce revin fiecaruia si 
implementarea împreuna a proiectului, precum si pentru coordonarea tuturor 
activitatilor ce revin Consiliului judetean Olt privind aducerea acestora la 
îndeplinire. 

    Art.3.  (1) 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 si Institutiei Prefectului 
Judetului Olt; 

               (2) Directia Tehnica va comunica prezenta hotarâre Consiliilor Locale 
participante în calitate de solicitanti la proiectele din cadrul Programului - Phare 
2004 CES - Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a 
Deseurilor . 
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