
  
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
  

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Olt  
cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina si Caracal si ale 

oraselor Corabia, Bals, Draganesti-Olt, Scornicesti, Piatra-Olt si 
Potcoava  în scopul înfiintarii Operatorului unic al Serviciului 
comunitar de utilitate publica - apa si apa uzata în judetul Olt. 

 
       Având în vedere:   
-  Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 
- Raportul Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Olt nr: 
4712/18.07.2006 ; 
- Avizul nr. 4887/25.07.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget finante, integrare europeana, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 
  - Avizul nr. 4924/26.07.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 
  - Avizul nr. 4934/26.07.2006 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
  - Avizul nr. 4925/26.07.2006 al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 
- Acordul de implementare pentru masura ISPA 
nr.2003/RO/16/P/PA/ 013-5 - „Asistenta tehnica pentru pregatirea 
proiectelor în sectorul de mediu” pentru  proiectul: „Modernizarea 
infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Olt”; 



-  Acordul cadru între Comisia Europeana si Guvernul României 
pentru executarea masurilor finantate în România în cadrul programului 
de Asistenta al Comunitatii Europene; 
- Memorandumul de Finantare privind asistenta financiara 
nerambursabila contractata prin Instrumentul pentru Politici Structurale 
de Pre-aderare între Guvernul României si Comisia Europeana; 
-   Masura ISPA nr.2003/RO/16/P/PA/012 – „ Asistenta Tehnica pentru 
întarirea capacitatii institutionale a beneficiarilor finali ISPA în sectorul 
de apa si apa uzata în România” între Ministerul Finantelor Publice si 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor; 
-  Legea 326/2001, privind serviciile publice de gospodarie comunala, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  O.G. nr.32/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  O.U.G. nr. 45/2003, art.31, alin.1, privind finantele publice locale, 
aprobata cu modificari si completari de Legea 108/2004 cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
- H.G.nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei nationale privind 
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
    În temeiul art.11 alin.(1), art.104 alin.(1), lit. e), art. 104 alin.(6), lit. c)  
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 asocierea între Consiliul Judetean Olt cu  Consiliile 
locale ale municipiilor Slatina si Caracal si ale oraselor Corabia, Bals, 
Draganesti-Olt, Scornicesti, Piatra-Olt si Potcoava  în scopul înfiintarii 
Operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publica apa si apa 
uzata în judetul Olt. 
 
Art.2 –(1) Asocierea se constituie pe baza unui Contract de Asociere 
Intercomunala si va fi reprezentata de un Comitet de Asociere. 



  (2) Contractul de Asociere Intercomunala se va semna în termen 
de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarâri. 

 
Art.3 - Se împuterniceste domnul Jenel COPILAU, Presedintele 
Consiliului judetean Olt, sa semneze Contractul de Asociere 
Intercomunala. 
 
Art.4 - Consiliul Judetean Olt numeste titularul si suplinitorul sau în 
Comitetul de asociere astfel: 
- Jenel COPILAU -Presedintele Consiliului judetean Olt – titular   
- Gheorghe BUICA-Vicepresedinte al Consiliului judetean Olt– suplinitor 
Art.5 - Prezenta hotarâre se comunica: Directiei Tehnice, Directiei 
Buget, taxe–impozite si informatizare, Directiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt pentru aducere la 
îndeplinire; Consiliilor locale semnatare ale Contractului de Asociere 
Intercomunala si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 

 
 

 
PRESEDINTE 

Jenel COPILAU 
 
 
 
 
 

                                       Contrasemneaza,                    
                                        Secretarul judetului Olt 

                                  Marin DOBRE 
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