HOTĂRÂRE
privind asocierea judeţului Olt cu localităţile din judeţul Olt pentru
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT ECO”
Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 9244/19.11.2008, cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.9245/19.11.2008;
 Raportul comun nr. 9246/19.11.2008 al Unităţii de Implementare a Proiectelor
şi Direcţiei Financiar  Contabilitate, Administrativ;
 Raportul nr.9370/24.11.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr.9377/24.11.2008 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice şi comerţ;
 Raportul nr.9401/25.11.2008 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 Raportul nr.9408/25.11.2008 al Comisiei pentru studii economicosociale,
bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30/30.03.2006 privind aprobarea
asocierii Consiliului Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Olt” în vederea finanţării din
Fondul European de Dezvoltare Regională;
 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.109/25.09.2008 privind darea în folosinţă
gratuită a unui spaţiu;
 Prevederile H.G.nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
 Prevederile H.G.nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a
statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice;
 Prevederile art.1, alin. (2), lit. c), art.11, alin.(1), (2) şi (3), art.12, art.13, art.91,
alin. (1), lit.e), alin (2), lit.b)şi d), alin.(5), lit.a), pct.13, din Legea nr. 215/2001,

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
 Prevederile art. 2, lit. a), art.3, alin. (1), art. 8 alin (2), lit. c), lit. e), art.10
alin.(1),(3),(7) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, , modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 13/2008;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1). din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:
Art.1  Se aprobă asocierea judeţului Olt cu localităţile din judeţul Olt pentru
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT ECO”;
Art. 2  Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“OLT  ECO” în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „OLTECO” în forma prevăzută în
Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3  Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „OLT – ECO” are sediul în
România, municipiul Slatina, str. Arinului nr. 4, bl. B9, scara C, ap.4,Judeţul Olt
.
Art.4. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Olt la patrimoniul iniţial al
Asociaţiei „OLTECO” cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi
acţiuni externe”, titlul II  Bunuri şi servicii.
Art. 5  Se împuterniceşte Dl. Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Olt
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “OLT 
ECO”.
Art.6 – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.7  Prezenta hotărâre se comunică: Unităţii de Implementare a Proiectelor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei
Contabilitatefinanciar, administrativ, pentru aducere la îndeplinire Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectul  Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
Contrasemnează
Secretarul Judeţului
Marin DOBRE
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