
 1 

                                                                       ANEXA  LA HCJ nr. 100 din data de 23 iulie 2009 

CONTRACT DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 
 

1. Jude ţul Olt,  prin Consiliul Jude ţean Olt,  cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, jud. Olt, 

cod 230025, reprezentat de Preşedinte PAUL STĂNESCU; 

2. Municipiul Slatina,  prin Consiliul Local al municipiului Slatina, cu sediul în Slatina, str. Mihail 

Kogălniceanu,  nr.1, jud. Olt, reprezentat de Primar BOGDAN DARIUS VÎLCOV ; 

3. Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al municipiului Caracal, cu sediul în Caracal,  str. Piaţa 

Victoriei, nr.10, judeţul Olt, cod 235200, reprezentat de Primar GHEORGHE ANGHEL ; 

4. Oraşul Bal ş, prin Consiliul Local al oraşului Balş, cu sediul în Balş str. Nicolae Bălcescu, nr. 

14, jud. Olt, reprezentat de Primar MĂDĂLIN TEODOSESCU; 

5. Oraşul Corabia,  prin Consiliul Local al oraşului Corabia, cu sediul în Corabia,  str. Cuza 

Vodă, nr. 54, jud. Olt, reprezentat de Primar TEODOR BARBU ; 

6. Oraşul Dr ăgăneşti – Olt,  prin Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti –Olt, cu sediul în 

Drăgăneşti -Olt , str. Nicolae Titulescu,  nr. 150, jud. Olt, reprezentat de Primar IONEL SORIN 

GHIŢĂ; 

7. Oraşul Piatra – Olt,  prin Consiliul Local al oraşului Piatra - Olt, cu sediul în Piatra- Olt, str. 

Florilor, nr. 2, jud. Olt, reprezentat de Primar TUDOR UDRESCU; 

8. Oraşul Scornice şti,  prin Consiliul Local al oraşului Scorniceşti, cu sediul în Scorniceşti,  str. 

B-dul Muncii, nr. 13, jud. Olt, reprezentat de Primar CONSTANTIN NEDELEA ; 

9. Oraşul Potcoava,  prin Consiliul Local al oraşului Potcoava, cu sediul în Potcoava, jud. Olt, 

reprezentat de Primar FLORIN CONSTANTIN MATEIANA ; 

10. Comuna Baldovine şti,  prin Consiliul Local al comunei Baldovineşti, cu sediul în 

Baldovineşti, jud Olt,  reprezentat de Primar ENESCU ION; 

11. Comuna  B ăbiciu, prin Consiliul Local al comunei Băbiciu, cu sediul în Băbiciu , jud Olt, 

reprezentat de Primar ANDREI N. EMILIAN ; 

12 Comuna Bârza,  prin Consiliul Local al comunei Bârza, cu sediul în Bârza, reprezentat de 

Primar VLADUT MARIN ; 

13. Comuna  Bobice şti,  prin Consiliul Local al comunei Bobiceşti, cu sediul în Bobiceşti , jud 

Olt, reprezentat de Primar CHITEZ ILIE; 

14. Comuna Brastav ăţu, prin Consiliul Local al comunei Brastavăţu, cu sediul în  Brastavăţu, 

jud Olt, reprezentat de Primar MANTEA IONEL ; 
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15. Comuna Brebeni, prin Consiliul Local al comunei Brebeni, cu sediul în Brebeni, jud Olt, 

reprezentat de Primar ANDRONIE I. FLORENTIN ; 

16. Comuna  B ălteni,  prin Consiliul Local al comunei  Bălteni, cu sediul în Bălteni , jud Olt, 

reprezentat de Primar MARINEATA TUDOR ; 

17. Comuna B ărăşti,  prin Consiliul Local al comunei Bărăşti, cu sediul în Bărăşti , jud Olt, 

reprezentat de Primar GEALAPU VERGIL ; 

18. Comuna Brâncoveni,  prin Consiliul Local al comunei Brâncoveni, cu sediul în Brâncoveni, 

jud Olt, reprezentat de Primar GAVRILA CONSTANTIN ; 

19. Comuna  Bucini şu, prin Consiliul Local al comunei Bucinişu, cu sediul în Bucinişu, jud Olt, 

reprezentat de Primar RADU MILTIADE ; 

20. Comuna C ălui, prin Consiliul Local al comunei Călui, cu sediul în Călui, jud Olt, reprezentat 

de Primar ROTARU CONSTANTIN ; 

21. Comuna Cîrlogani, prin Consiliul Local al comunei Cîrlogani, cu sediul în Cîrlogani, jud Olt, 

reprezentat de Primar CEPAREANU OVIDIU ; 

22. Comuna Cezieni, prin Consiliul Local al comunei Cezieni, cu sediul în Cezieni, jud Olt, 

reprezentat de Primar GUSATU DANUT ; 

23. Comuna Cilieni,  prin Consiliul Local al comunei Cilieni, cu sediul în Cilieni, reprezentat de 

Primar MARANCEA IONEL ; 

24. Comuna  Colone şti,  prin Consiliul Local al comunei Coloneşti, cu sediul în Coloneşti, jud 

Olt, reprezentat de RĂDULESCU MARIAN , în calitate de primar; 

25. Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în Corbu, jud Olt, 

reprezentat de Primar DINUT CONSTANTIN; 

26. Comuna Coteana,  prin Consiliul Local al comunei Coteana, cu sediul în Coteana , jud Olt, 

reprezentat de Primar DIMA VICTOR; 

27. Comuna Crîmpoia,  prin Consiliul Local al comunei Crîmpoia, cu sediul în Crîmpoia, jud Olt, 

reprezentat de Primar CIOBANU ILIE ; 

28. Comuna Cungrea, prin Consiliul Local al comunei Cungrea, cu sediul în Cungrea , jud Olt, 

reprezentat de Primar MURGULET ION; 

29. Comuna Curti şoara,  prin Consiliul Local al comunei Curtişoara, cu sediul în Curtişoara, jud 

Olt, reprezentat de Primar CONSTANTIN VICTOR; 

30. Comuna D ăneasa,  prin Consiliul Local al comunei Dăneasa, cu sediul în Dăneasa, jud.Olt, 

reprezentat de Primar TUDOR PETRE; 

31. Comuna Deveselu,  prin Consiliul Local al comunei Deveselu,  cu sediul în Deveselu, jud Olt, 

reprezentat de Primar BECIU GHEORGHE; 
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32. Comuna Dobre ţu, prin Consiliul Local al comunei  Dobreţu, cu sediul în Dobreţu , jud Olt, 

reprezentat de Primar RADU MARIN ; 

33. Comuna Dobrosloveni,  prin Consiliul Local al comunei Dobrosloveni, cu sediul în 

Dobrosloveni, jud Olt, reprezentat de Primar TUDORASCU GHEORGHE; 

34. Comuna Dobroteasa,  prin Consiliul Local al comunei Dobroteasa, cu sediul în Dobroteasa, 

jud Olt, reprezentat de Primar CRACIUNESCU ION; 

35. Comuna Dobrun, prin Consiliul Local al comunei Dobrun, cu sediul în Dobrun, jud Olt, 

reprezentat de Primar BONDRESCU AUREL ; 

36. Comuna Dr ăghiceni, prin Consiliul Local al comunei Drăghiceni, cu sediul în Drăghiceni , 

jud Olt, reprezentat de Primar PAUN ION; 

37. Comuna F ăgeţelu, prin Consiliul Local al comunei Făgeţelu, cu sediul în Făgeţelu, jud Olt, 

reprezentat de Primar POPESCU CONSTANTIN; 

38. Comuna F ălcoiu, prin Consiliul Local al comunei Fălcoiu, cu sediul în Fălcoiu, jud Olt, 

reprezentat de Primar PETRISOR ALEXANDRU ; 

39. Comuna F ărcaşele, prin Consiliul Local al comunei Fărcaşele, cu sediul în Fărcaşele, jud 

Olt, reprezentat de Primar NICOLAE ION ; 

40. Comuna G ăneasa, prin Consiliul Local al comunei Găneasa, cu sediul în Găneasa, jud Olt, 

reprezentat de Primar PREDA NICOLAE ; 

41. Comuna Gîrcov,  prin Consiliul Local al comunei Gîrcov, cu sediul în Gîrcov, jud Olt, 

reprezentat de Primar CRANTA ADRIAN ; 

42. Comuna G ăvăneşti, prin Consiliul Local al comunei Găvăneşti, cu sediul în Găvăneşti, jud 

Olt, reprezentat de Primar ANTONIE IULIAN ; 

43. Comuna Ghimpe ţeni, prin Consiliul Local al comunei Ghimpeţeni, cu sediul în Ghimpeţeni, 

jud Olt, reprezentat de Primar CIOBANU CONSTANTIN ; 

44. Comuna Giuv ărăşti, prin Consiliul Local al comunei Giuvărăşti, cu sediul în Giuvărăşti, jud 

Olt, reprezentat de Primar IMIREANU DOREL CATALIN ; 

45. Comuna Gostav ăţu, prin Consiliul Local al comunei Gostavăţu, cu sediul în Gostavăţu, jud 

Olt, reprezentat de Primar POPESCU MARIUS STEFAN ; 

46. Comuna Gr ădinari, prin Consiliul Local al comunei Grădinari, cu sediul în Grădinari, jud Olt, 

reprezentat de Primar BECHEANU DUMITRU ; 

47. Comuna Gr ădinile, prin Consiliul Local al comunei Grădinile cu sediul în Grădinile, jud Olt, 

reprezentat de Primar DINCA ION; 

48. Comuna Grojdibodu, prin Consiliul Local al comunei Grojdibodu, cu sediul în Grojdibodu, 

jud Olt, reprezentat de Primar NITULESCU TUDOREL ; 
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49. Comuna Gura Padinii,  prin Consiliul Local al comunei Gura Padinii, cu sediul în Gura 

Padinii, jud Olt, reprezentat de Primar COJOCARU GHEORGHE ; 

50. Comuna Ianca, prin Consiliul Local al comunei Ianca, cu sediul în Ianca, jud Olt, reprezentat 

de Primar PASCU MIREL , în calitate de Primar; 

51. Comuna Iancu Jianu, prin Consiliul Local al comunei Iancu Jianu, cu sediul în Iancu Jianu, 

jud Olt, reprezentat de Primar CORBEANU Z. DUMITRU ; 

52. Comuna Icoana, prin Consiliul Local al comunei Icoana, cu sediul în Icoana, jud Olt, 

reprezentat de Primar PERIETEANU GHEORGHE; 

53. Comuna Ipote şti, prin Consiliul Local al comunei Ipoteşti, cu sediul în Ipoteşti, jud Olt, 

reprezentat de Primar CAPRARU ION ; 

54. Comuna Izbiceni,  prin Consiliul Local al comunei Izbiceni, cu sediul în Izbiceni, jud Olt, 

reprezentat de Primar VELICA L. MIRCEA ; 

55. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele cu sediul în Izvoarele,  jud. Olt, 

reprezentat de Primar VISAN M. VASILE ; 

56. Comuna Leleasca, prin Consiliul Local al comunei Leleasca, cu sediul în Leleasca , jud Olt, 

reprezentat de Primar NEGREANU ION; 

57. Comuna M ărun ţei, prin Consiliul Local al comunei Mărunţei, cu sediul în Mărunţei, jud Olt, 

reprezentat de Primar BECHEANU ALEXANDRU ; 

58. Comuna Mih ăeşti,  prin Consiliul Local al comunei Mihăeşti, cu sediul în Mihăeşti, jud Olt, 

reprezentat de Primar DOBRITA CONSTANTIN ; 

59. Comuna Milcov, prin Consiliul Local al comunei Milcov, cu sediul în Milcov, jud Olt, 

reprezentat de Primar SBURLIS GIGI ; 

60. Comuna Morunglav, prin Consiliul Local al comunei Morunglav, cu sediul în Morunglav, jud 

Olt, reprezentat de Primar BARBU NICOLAE ; 

61. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în Movileni, jud Olt, 

reprezentat de Primar SERBAN CONSTANTIN MARIN ; 

62. Comuna Nicolae Titulescu,  prin Consiliul Local al comunei Nicolae Titulescu, cu sediul în 

Nicolae Titulescu, jud Olt, reprezentat de Primar TIUTIU GHEORGHE-FLORIN; 

63. Comuna Obâr şia, prin Consiliul Local al comunei Obârşia, cu sediul în Obârşia, jud Olt, 

reprezentat de viceprimar DOBRE NICOLAE ; 

64. Comuna Oboga,  prin Consiliul Local al comunei Oboga, cu sediul în Oboga, jud Olt, 

reprezentat de Primar MATEI TUDOR; 

65. Comuna Oporelu,  prin Consiliul Local al comunei Oporelu, cu sediul în Oporelu, jud Olt, 

reprezentat de Primar BURCIU VALERIN ION ; 
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66. Comuna Opta şi Măgura,  prin Consiliul Local al comunei Optaşi Măgura, cu sediul în Optaşi 

Măgura, jud. Olt, reprezentat de Primar SCURTU MARIN; 

67. Comuna Orlea, prin Consiliul Local al comunei Orlea, cu sediul în Orlea, jud Olt, reprezentat 

de Primar OITA VIOREL ; 

68. Comuna Osica de Jos, prin Consiliul Local al comunei Osica de Jos, cu sediul în Osica de 

Jos, jud. Olt, reprezentat de Primar AMZU NICOLAE ; 

69. Comuna Osica de Sus,  prin Consiliul Local al comunei Osica de Sus, cu sediul în Osica de 

Sus, jud Olt, reprezentat de Primar CIOCAN ION; 

70. Comuna Pîr şcoveni,  prin Consiliul Local al comunei Perieţi, cu sediul în Perieţi, jud Olt, 

reprezentat de Primar STEFANICA GELU ; 

71. Comuna Perie ţi, prin Consiliul Local al comunei Perieţi, cu sediul în Perieţi, jud Olt, 

reprezentat de Primar LUTA ION ; 

72. Comuna Ple şoiu, prin Consiliul Local al comunei Pleşoiu, cu sediul în Pleşoiu, reprezentat 

de Primar PREDA IULIAN ; 

73. Comuna Poboru,  prin Consiliul Local al comunei Poboru, cu sediul în Poboru , jud Olt, 

reprezentat de Primar BARASCU M. IULIAN ; 

74. Comuna Priseaca, prin Consiliul Local al comunei Priseaca, cu sediul în Priseaca , jud Olt, 

reprezentat de Primar GHEORGHE FLOREA ; 

75. Comuna Radomire şti, prin Consiliul Local al comunei Radomireşti, cu sediul în 

Radomireşti, jud Olt, reprezentat de Primar COTIGA VIOREL ; 

76. Comuna Redea, prin Consiliul Local al comunei Redea, cu sediul în Redea, jud Olt, 

reprezentat de Primar BALA DAN ; 

77. Comuna Rotunda, prin Consiliul Local al comunei  Rotunda, cu sediul în Rotunda,  jud. Olt, 

reprezentat de Primar SARBU VERGIL ; 

78. Comuna Rus ăneşti, prin Consiliul Local al comunei  Rusăneşti, cu sediul în Rusăneşti, jud 

Olt, reprezentat de Primar CHIREA ALEXANDRU ; 

79. Comuna Sc ărişoara,  prin Consiliul Local al comunei Scărişoara, cu sediul în Scărişoara, jud 

Olt, reprezentat de Primar CALIN MARIN ; 

80. Comuna Stoene şti,  prin Consiliul Local al comunei Stoeneşti, cu sediul în Stoeneşti jud Olt, 

reprezentat de Primar VALE PAUL ; 

81. Comuna Schitu,  prin Consiliul Local al comunei Schitu, cu sediul în Schitu, jud Olt, 

reprezentat de Primar IONESCU CORNEL; 

82. Comuna  Seaca,  prin Consiliul Local al comunei Seaca, cu sediul în Seaca, jud Olt, 

reprezentat de Primar BALUTA MARIAN ; 
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83. Comuna Sîmbure şti,  prin Consiliul Local al comunei Sîmbureşti, cu sediul în Sîmbureşti, 

reprezentat de Primar CALUGAROIU GHEORGHE ; 

84. Comuna Sîrbii M ăgura, prin Consiliul Local al comunei Sîrbii Măgura, cu sediul în Sîrbii 

Măgura, jud Olt, reprezentat de Primar TANASE LUCIAN ; 

85. Comuna Sl ătioara, prin Consiliul Local al comunei Slătioara, cu sediul în Slătioara , jud Olt, 

reprezentat de Primar CIOCIRLAN SAVU ; 

86. Comuna �opîrli ţa, prin Consiliul Local al comunei �opîrliţa, cu sediul în �opîrliţa, 

reprezentat de Primar NEAGU CRISTINEL ; 

87. Comuna Spineni,  prin Consiliul Local al comunei Spineni, cu sediul în Spineni, jud Olt, 

reprezentat de Primar DIN ION; 

88. Comuna Sprîncenata,  prin Consiliul Local al comunei Sprîncenata, cu sediul în 

Sprîncenata, reprezentat de Primar TOMA CONSTANTIN GICA ; 

89. Comuna Stoic ăneşti,  prin Consiliul Local al comunei Stoicăneşti, cu sediul în Stoicăneşti, 

jud Olt, reprezentat de Primar PREOTEASA MARIUS PAULIAN ; 

90. Comuna Streje şti,  prin Consiliul Local al comunei Strejeşti, cu sediul în Strejeşti, jud Olt, 

reprezentat de Primar VIZANTIE CONSTANTIN ; 

91. Comuna Studina,  prin Consiliul Local al comunei Studina, cu sediul în Studina, jud Olt, 

reprezentat de Primar VASILE MARIN ; 

92. Comuna �erbăneşti,  prin Consiliul Local al comunei �erbăneşti, cu sediul în �erbăneşti, jud 

Olt, reprezentat de Primar PELIGRAD TITI ; 

93. Comuna �tefan Cel Mare,  prin Consiliul Local al comunei �tefan Cel Mare, cu sediul în 

�tefan Cel Mare, jud Olt, reprezentat de Primar MAGUREANU VIOREL-MARIUS ; 

94. Comuna T ătuleşti,  prin Consiliul Local al comunei Tătuleşti, cu sediul în Tătuleşti, jud Olt, 

reprezentat de Primar ISTRATE LUCIIAN ; 

95. Comuna Teslui,  prin Consiliul Local al comunei Teslui, cu sediul în Teslui, jud Olt,  

reprezentat de Primar RADULET SPIRU ; 

96. Comuna Tia Mare,  prin Consiliul Local al comunei Tia Mare,  cu sediul în Tia Mare, jud Olt, 

reprezentat de Primar RADUCEA PETRE ; 

97. Comuna Topana,  prin Consiliul Local al comunei cu sediul în Topana, jud Olt, reprezentat 

de Primar BARBU GHEORGHE ; 

98. Comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian, cu sediul în Traian, jud Olt, 

reprezentat de Primar NEGRILA MARIAN ; 

99. Comuna Tufeni, prin Consiliul Local al comunei Tufeni, cu sediul în Tufeni, jud Olt,  

reprezentat de Primar SOTAE EUGEN; 
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100. Comuna Urzica, prin Consiliul Local al comunei Urzica, cu sediul în Urzica, jud. Olt,  

reprezentat de Primar SPIRIDON ION; 

101. Comuna Valea Mare, prin Consiliul Local al comunei Valea Mare, cu sediul în Valea Mare, 

jud Olt, reprezentat de Primar RISTEA GHEORGHE; 

102. Comuna V ădastra,  prin Consiliul Local al comunei Vădastra, cu sediul în Vădastra, jud Olt, 

reprezentat de Primar RADULESCU SORIN ; 

103. Comuna V ădăstri ţa, prin Consiliul Local al comunei Vădăstriţa, cu sediul în Vădăstriţa jud 

Olt, reprezentat de Primar OPREA STELIAN ; 

104. Comuna V ăleni,  prin Consiliul Local al comunei Văleni, cu sediul în Văleni, jud Olt,  

reprezentat de Primar BRAGARU MATEI ; 

105. Comuna Vi şina,  prin Consiliul Local al comunei Vişina, cu sediul în Vişina, jud. Olt, 

reprezentat de Primar STANESCU CONSTANTIN ; 

106. Comuna Vi şina Nou ă, prin Consiliul Local al comunei Vişina Nouă, cu sediul în Vişina 

Nouă, jud. Olt, reprezentat de Primar TOL FLORIN CRISTIAN ; 

107. Comuna Vîlcele,  prin Consiliul Local al comunei Vîlcele, cu sediul în Vîlcele, jud. Olt, 

reprezentat de Primar BIRIN ION; 

108. Comuna  Vlădila,  prin Consiliul Local al comunei Vlădila, cu sediul în Vlădila, jud. Olt, 

reprezentat de Primar VANE GHEORGHE; 

109. Comuna Verguleasa,  prin Consiliul Local al comunei Verguleasa, cu sediul în Verguleasa 

jud Olt, reprezentat de Primar CALINESCU PETRE ; 

110. Comuna  Vitomire şti, prin Consiliul Local al comunei Vitomireşti, cu sediul în Vitomireşti, 

jud. Olt, reprezentat de Primar ROTEA CONSTANTIN ; 

111. Comuna  Voineasa,  prin Consiliul Local al comunei Voineasa, cu sediul în Voineasa 

,jud.Olt, reprezentat de Primar COSTACHE CONSTANTIN ; 

112. Comuna   Vulpeni, prin Consiliul Local al comunei Vulpeni, cu sediul în Vulpeni ,jud. Olt, 

reprezentat de Primar IOVA DAN ; 

113. Comuna Vulture şti, prin Consiliul Local al comunei Vultureşti, cu sediul în Vultureşti, jud. 

Olt, reprezentat de Primar TREANTA GHEORGHE ; 

 

denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”.  
 

Preambul  

1. Prezentul Contract de Asociere  se încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 

alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
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publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare prevederilor art. 49 pct.A, lit.d) şi pct.B, 

lit.a-f) din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, în scopul realizării proiectului de interes 

comun „Sistem integrat de management al de şeurilor solide în Jude ţul Olt”  (denumit în 

continuare „Proiectul ”)  
 

2. Proiectul va cuprinde: 

a) Implementarea unui sistem de colectare şi transport al deşeurilor pe toata raza judeţului, 

inclusiv construirea unor staţii/puncte de transfer; 

b) construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor (CMID), incluzând depozitului 

ecologic şi instalaţiile aferente, destinat să deservească Părţile; 

c) exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, inclusiv întreţinerea rampei 

ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor; 

d)  construcţia a 4 staţii de transfer, destinate să deservească o arie determinată corespunzătoare 

unui număr de municipii, oraşe si/sau comune care sunt Părţi la prezentul Contract; 

e) colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărei staţii de transfer, transportul acestor 

deşeuri până la staţia de transfer aferentă şi exploatarea staţiilor de transfer, care include 

întreţinerea acestora; 

f) identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului; 

g)     transportul deşeurilor de la punctele/staţiile de transfer la depozitul ecologic; 

h)     închiderea depozitelor neconforme existente de deşeuri si a depozitelor ilegale; 

i)    achiziţionarea echipamentelor necesare funcţionarii sistemului de management integrat al 

deşeurilor in judeţul Olt. 
 

3.  Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape si zone, Părţile se vor organiza, în 

limitele teritoriale ale judeţului Olt, vor contribui la realizarea Proiectului si vor beneficia de Proiect, 

înţelegând să abordeze si să gestioneze problema deşeurilor în judeţul Olt în mod unitar si integrat, 

scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă si de a 

asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii judeţului Olt. Astfel, părţile îşi declară 

intenţia fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, 

înţelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condiţiile Legii a gestiunii Serviciilor de utilităţi publice 

în domeniul salubrităţii localităţilor, respectiv a gestionarii deşeurilor prin intermediul „Asocia ţiei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă „OLTECO”, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică 

constituită în conformitate cu dispoziţiile legii. 
 

 



 9 

Capitolul I. Scopul Contractului 

Art.1.  Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi (denumită în 

continuare „Asocierea ”) în vederea: 

a) Realizării Proiectului   

b) Gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale 

(denumit în continuare „Serviciile ”). 
 

Capitolul. II. Obiectivele Contractului 

Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective: 

a) îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu; 

b) coordonarea implementării unui sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt; 

c) realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene, stabilind un 

plan de investiţii pe termen lung cu privire la infrastructura de gestionare a deşeurilor; 

d) stabilirea unui for de cooperare între Părţi, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Olt-Eco, al cărei rol şi mod de organizare şi funcţionare, a fost stabilit prin statut şi actul 

constitutiv, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 modificată şi completată prin O.U.G nr. 

13/2008, şi OG nr. 26/2000 OG, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 

cu modificările şi completările ulterioare;  

e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, 

precum şi a mecanismului de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, 

depozitare); 

f) dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare; 

g) realizarea unui acord între Părţi asupra următoarelor aspecte principale: 

1. dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate în 

cadrul Proiectului, conform prevederilor art. 10 alin. 6 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice astfel cum a fost modificată şi completată de OUG nr. 

13/2008; 

2. procedurile de licitaţie şi evaluare a ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii ce urmează 

să fie achiziţionate în cadrul Proiectului; 

3. obligaţiile de co-finanţare a Proiectului; 

4. mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de 

calcul al tarifelor şi/sau taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul 

deşeurilor la staţiile de transfer, exploatarea staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la 
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depozitul ecologic şi exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, precum 

şi planul anual de evoluţie a tarifelor şi/sau taxelor.  

Capitolul III. Durata Contractului 

Art. 3. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata acordului 

este stabilită ţinându-se seama de perioada de 30 (treizeci) de ani planificată pentru durata 

investiţiilor în cadrul Proiectului prin Master Plan. 

  Art. 4.  Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi 

rămâne în vigoare pe întreaga durată a Proiectului. 

Art. 5.  Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional. 

 

Capitolul IV. Drepturile şi obliga ţiile P ărţilor 

Secţiunea 1 – Finan ţarea Proiectului 

Art. 6.  - (1) Consiliul Judeţean Olt se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării 

(beneficiar al investiţiilor) pentru Proiect, iar consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.  

(2) Consiliul Judeţean Olt în cooperare cu Consiliile Locale ale: municipiului Slatina, 

municipiului Caracal, oraşului Balş , oraşului Corabia, oraşului Drăgăneşti-Olt, oraşului Piatra-

Olt, oraşului Scorniceşti, oraşului Potcoava şi ale celor 104 comune: 

Băbiciu, Baldovineşti, Bălteni, Bărăsti, Bîrza, Bobiceşti, Brâncoveni, Brastavăţu, Brebeni, 

Bucinişu, Cârlogani, Călui, Cezieni, Cilieni, Coloneşti, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, 

Curtişoara, Dăneasa, Deveselu, Dobreţu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăghiceni, 

Făgeţelu, Fălcoiu, Fărcaşele, Găneasa, Gârcov, Găvăneşti, Ghimpeţeni, Giuvărăşti, Gostavăţu, 

Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipopteşti, Izbiceni, 

Izvoarele, Leleasca, Mărunţei, Mihăeşti, Milcov, Morunglav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârşia, 

Oboga, Oporelu, Optaşi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Pârşcoveni, Perieţi, 

Pleşoiu, Poboru, Priseaca, Radomireşti, Redea, Rotunda, Rusăneşti, Sâmbureşti, Sârbii 

Măgura, Scărişoara, Schitu, Seaca, �erbăneşti, Slătioara, �opârliţa, Spineni, Sprâncenata, 

�tefan cel Mare, Stoeneşti, Stoicăneşti, Strejeşti, Studina, Tătuleşti, Teslui, Tia Mare, Topana, 

Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Vişina, 

Vişina Nouă, Vitomireşti, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vultureşti  se obligă să desfăşoare 

următoarele activităţi legate de Proiect: 

a) Actualizarea în funcţie de necesităţi a Master Planului general şi elaborarea aplicaţiei pentru 

obţinerea finanţării din fonduri europene; 
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b) Obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiilor 

de construire, necesare pentru derularea Proiectului;  

c) Includerea cheltuielilor Proiectului în Planul de investiţii al judeţului; 

d) Efectuarea plăţilor Proiectului în baza Planului de investiţii aprobat; 

e) Menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare 

UIP), constituită în cadrul Consiliului Judeţean, pe toată durata implementării Proiectului; 

f) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea 

Proiectului. 
 

Art.7.(1) UIP s-a înfiinţat ca structură organizatorică distinctă în cadrul Consiliului Judeţean Olt. 

UIP va desfăşura activităţile specifice proiectului, atât în perioada pregătirii aplicaţiei, cât şi a 

implementării propriu zise. 

(2) În faza de operare a sistemului, personalul UIP va fi preluat de Serviciul judeţean de gestionare 

a deşeurilor care va fi înfiinţat la nivelul Consiliului Judeţean Olt . 

În perioada de operare ADI  va crea o Unitate de Management al Deşeurilor care va fi formată din 

personal tehnic de specialitate. 

(3) Conform Ghidului solicitantului POS MEDIU, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, costurile aferente 

UIP sunt cheltuieli eligibile. 
 

      Art. 8. (1) Părţile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor Proiectului, după cum 

beneficiază de Proiect, prin plata: 

1. cheltuielilor pentru asigurarea funcţionării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco; 

2. contribuţiei autorităţilor locale la cheltuielile de investiţii din cadrul Proiectului, conform 

Memorandumului de Finanţare al Proiectului şi pe baza cotei de participare definite în art. 8 

alin.(3),(5) şi (6) de mai jos; 

3. cheltuielilor neeligibile ( lista cheltuielilor eligibile este definită în Ordinul nr.1415/2008 privind 

aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional 

sectorial „Mediu” 2007-2013). 

(2) In plus, Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare 

desfăşurării activităţilor de operare a Serviciilor şi exploatare a bunurilor construite în cadrul 

Proiectului, într-un mod care să asigure sustenabilitatea acestora şi aplicarea principiului „poluatorul 

plăteşte” 
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(3) Costurile aferente perioadei de derulare a Proi ectului vor fi recuperate , proporţional, 

conform cotei de participare stabilite în baza principiilor din art.8 alin. (3), în cadrul desfăşurării 

activităţilor viitoare de operare, din redeven ţa plătit ă de operatori . 

(4)   Pentru Proiect se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: max 80% din 

deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului ceea ce reprezintă grant UE, 18% buget de stat şi 

2% buget local. 

(5)   Prin Act adiţional se va stabili nivelul cofinanţării fiecărei unităţi administrativ-teritoriale asociate 

în cadrul Proiectului. 
 

 Secţiunea 2 – Delegarea gestiunii Serviciilor 

(1) Părţile au în vedere să delege in comun gestiunea Serviciilor, pentru activităţile de colectare, 

transport, prelucrare si depozitare a deşeurilor. Procedura de delegare a gestiunii si atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii acestor servicii se vor organiza si derula în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările si completările 

ulterioare. 

(2) Consiliul Judetean, prin intermediul UIP, va initia si va derula procedurile de achizitie publică din 

cadrul Proiectului, pentru toate bunurile, serviciile si lucrările finantate în cadrul acestuia. 

De asemenea, Consiliului Judetean Olt îi revine responsabilitatea organizării procedurilor de licitatie 

publică, privind atribuirea contractelor de delegare privind activitătile aferente Serviciilor realizate 

prin exploatarea bunurilor care fac parte din sistemele de utilităti publice rezultate în cadrul 

Proiectului. 

(3) Pentru fiecare procedura de achizitie publica, UIP sau ADI, după caz, va stabili componenta 

Comisiilor de Evaluare. 

Art. 10  - (1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activităţile care sunt parte a 

Serviciului, prin procedura de licitaţie publică: 

• operatori pentru colectarea şi transportul în zonele urbane şi rurale; Aceştia vor fi denumiţi în 

continuare operatori CT (colectare – transport); 

• operatori pentru exploatarea staţiilor de transfer realizate prin Proiect, exploatarea CMID, şi 

pentru transportul de la staţiile de transfer până la CMID. Acesta va fi denumit în continuare 

operatori TTPD (transfer, transport, prelucrare, depozitare). 

(2) Numărul operatorilor pentru prestarea activităţilor de colectare şi de transport va fi stabilit 

ulterior în funcţie de necesităţi. 

(3) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate cu operatorii selectaţi de Comisiile de 

Evaluare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat şi/sau Consiliul Judeţean, după caz. 
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(4) În scopul evaluării corecte a cantităţilor de deşeuri provenite din fiecare zonă de colectare 

operatorul TTPD va fi obligat să implementeze un sistem de identificare a containerelor provenite 

din fiecare zonă de colectare. 

Art. 11.   (1) Autoritatea Contractantă va fi:  

a)   Consiliul Judeţean pentru contractele de lucrări de construcţii. 

b) Consiliul Judeţean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a 

staţiilor de transfer realizate prin Proiect, de exploatare a CMID şi de transport a deşeurilor de la 

toate staţiile de transfer până la CMID; 

c) Consiliile Locale implicate, împreună, şi după caz, şi Consiliul Judeţean, pentru contractele de 

delegare a gestiunii privind activităţile de colectare a deşeurilor şi de transportare a acestora până 

la staţiile de transfer, respectiv activităţile de colectare şi transport a deşeurilor provenite din Zona 

aferentă CMID până la CMID. 

(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la lit. c) de mai sus, vor fi încheiate 

de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Olt-Eco un astfel de mandat prin statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Olt-Eco şi/sau prin hotărârile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de 

delegare a gestiunii. 
 

Secţiunea 3 – Dreptul de proprietate asupra bunurilor 

Art. 12. Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la 

dispoziţie, în baza, după caz, a:  

  (1) Hotărârilor Consiliilor locale, a terenurilor pe care urmează să se construiască CMID şi 

staţiile de transfer (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, unităţile administrativ-

teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Judeţului Olt,  pe întreaga durată a 

Proiectului: 

a) dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia şi folosinţa asupra terenului în 

limita obiectivului de construire şi exploatare a CMID/staţiilor de transfer, conform art. 12 din 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în situaţia în care 

terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale sau 

b) dreptul de folosinţă gratuită a terenului respectiv, în limita obiectivului de construire şi 

exploatare a CMID/staţiilor de transfer, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului privat al 

respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 
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(2) Hotărârii Consiliului Judeţean, a terenurilor pe care urmează să se construiască CMID 

şi staţiile de transfer (terenurile aferente realizării Proiectului) în cazul în care Consiliul judeţean 

este proprietar al unor astfel de terenuri.  

Este interzisă încheierea pe durata prezentului Contract de asociere a oricărui alt act 

juridic având ca obiect aceste terenuri. 

Unităţile administrativ-teritoriale sau Consiliul judeţean se angajează prin prezentul 

Contract să îşi înregistreze drepturile lor de proprietate asupra acestor terenuri, conform 

prevederilor legale privind publicitatea imobiliară, anterior punerii la dispoziţie a acestor terenuri 

în scopul realizării Proiectului. 

 Art. 13.  (1) Toate bunurile imobile (CMID, staţiile de transfer) construite sau achiziţionate din 

fonduri alocate în cadrul Proiectului, vor  intra în patrimoniului Judeţului. 

 (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un 

asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  

 Art. 14. (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehiculele şi containerele necesare 

pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi stradale, ce vor fi achiziţionate din fonduri 

alocate în cadrul Proiectului vor intra în patrimoniul Judeţului. 

 (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un 

asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  
 

Secţiunea 4 – Tarife şi taxe 

Art. 15.   (1) Tarifele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc de 

către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt–Eco şi Consiliul Judetean Olt conform 

următoarelor principii generale: 

- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi 

reparaţii, precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ; 

- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte"; 

- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă; 

- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei; 

- acoperirea redevenţelor stipulate în contractele încheiate necesare derulării Proiectului. 

(2) Nivelurile tarifelor şi taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de 

Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale 

aplicabile. 

(3) Consiliul judeţean va percepe o redevenţă de la operatorul TTPD care va include: 

a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului; 
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b) Provizioanele pentru monitorizarea post-închidere a depozitului ecologic. 
 

 Art. 16.  Părţile se obligă să accepte în structura tarifului, astfel cum este acesta prevăzut la 

art. 15 de mai sus, o cotă care să asigure provizioanele aferente depozitului ecologic (inclusiv 

costurile pentru închiderea depozitului şi monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi 

păstrate într-un cont separat, conform prevederilor legale aplicabile.  
 

 Art. 17.   (1) Tarifele iniţiale pentru depozitare/transfer aferente depozitului ecologic/staţiilor 

de transfer, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul TTPD vor fi aprobate de 

Consiliul Judeţean, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16 de mai sus. 

 (2) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer sau 

la CMID pentru deşeurile provenite din Zona aferentă CMID, tarifele sau taxele iniţiale, precum şi 

ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea 

respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă teritorială. Consiliile locale 

au obligaţia de a aproba tarifele propuse dacă acestea respectă condiţiile prevăzute în prezentul 

Contract de Asociere şi politica tarifară stabilită de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-

Eco.  

 (3) De îndată ce va fi stabilit un tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la 

staţiile de transfer pentru o zonă de colectare determinată sau la CMID pentru deşeurile 

provenite din Zona aferentă CMID, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco va aproba 

acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale cărora li se aplică acest tarif. 

Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic doar unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul 

cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Olt-Eco de fixare a tarifului.  

 (4) Dacă există un tarif unic pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul 

întregului judeţ, atunci Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco va aproba acest tarif în 

numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre pe teritoriul cărora se  aplică acest 

tarif.  

(5) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule 

specifice de ajustare a tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către cele două categorii de 

operatori, CT respectiv TTPD. 

 

Capitolul V. R ăspunderea contractual ă 

Art. 18.  În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine Părţii care s-

a obligat. 
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Capitolul VI. Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă Olt-Eco 

 
          Art. 19.  (1)  Părţile acestui Contract au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-
Eco, având ca obiect de activitate serviciul de salubrizare. Asociaţia este persoană juridică de drept 
privat cu statut de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr.215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 modificată şi completată prin O.U.G nr. 
13/2008,şi ale O.G. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării Proiectului şi furnizării în comun a 
Serviciului prin gestiune delegată.  

(2) În acest sens, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco are în special următoarele 

obiective: 

a) Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciilor; 

b) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciilor; 

c) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciilor, inclusiv realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri 

europene; 

d) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a 

Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general în vederea 

implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Olt; 

e) Să încheie contractele de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor şi de 

transport până la staţiile de transfer sau până la CMID pentru deşeurile provenite din Zona 

aferentă CMID cu operatorii pentru fiecare zonă de colectare, în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de 

delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 modificată şi 

completată prin O.U.G nr. 13/2008;  

f) Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii săi 

despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori şi, în 

conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale să aplice penalităţile 

contractuale; 

g) Să identifice şi să propună orice acţiuni ce vizează creşterea oportunităţilor de finanţare a 

proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciilor, inclusiv 

dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare. 
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  Art. 20.  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco s-a constituit în temeiul unui statut 

şi a unui act constitutiv, aprobate de fiecare dintre membri, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean 

şi a Consiliilor Locale, care au cuprins: 

a) toate elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 , aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.246/2005 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constituirea unei 

asociaţii şi anume: denumirea, scopul şi obiectivele asociaţiei, sediul social, durata de 

funcţionare, patrimoniul, reguli de organizare şi funcţionare, componenţa nominală a primelor 

organe de conducere; 

b) atribuţiile legate de Serviciile pe care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco este 

mandatată să le exercite în numele şi pe seama membrilor săi, conform prevederilor Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată de OUG nr. 

13/2008.  

Art. 21.  (1) Conducerea asociaţiei are următoarea structură, conform prevederilor O.G. nr. 

26/2000: 

a) Adunarea General ă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco, în calitate de organ 

de conducere, este formată din reprezentanţi ai tuturor membrilor, aceştia fiind primarii 

municipiilor, oraşelor şi comunelor şi preşedintele Consiliului Judeţean Olt sau persoanele 

care îi înlocuiesc în temeiul unei împuterniciri speciale acordate în acest scop. Adunarea 

Generală a ales dintre membrii săi, un Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Olt-Eco care o va reprezenta în relaţiile cu terţii. Părţile convin prin prezentul Contract că 

pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Olt-Eco, vor avea dreptul de a vota în Adunarea Generală doar aceşti 

membri cărora li se aplică respectivele hotărâri.  

b) Consiliul Director , în calitate de organ executiv pentru conducerea curentă a Asociaţiei va fi 

condus de Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco; 

c) Comisia de Cenzori  pentru controlul financiar al Asociaţiei. 

(2) Aparatul tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco a fost constituit în 

scopul asigurării exercitării corespunzătoare a prerogativelor acordate Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Olt-Eco de către membrii săi în legătură cu Serviciile. 

 

Capitolul VII – Contabilitatea şi auditul Proiectului 

Art. 22.  Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi 

europene aplicabile.  
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Art. 23. Consiliului Judeţean îi revine întreaga răspundere financiară a Proiectului şi 

trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.  

Art. 24.  Consiliul Judeţean va atribui toate contractele aferente Proiectului în conformitate 

cu legislaţia achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora. 

Art. 25. Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de 

legislaţia achiziţiilor publice. 

Art. 26.  Consiliului Judeţean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor 

operaţiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente 

Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoţi orice cerere de acoperire a 

cheltuielilor. 

 

Capitolul VIII.  Dispozi ţii finale 

Art. 27.  Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor 

de plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.   

Art. 28.  Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act Adiţional 

aprobat şi semnat de toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de Decizia de 

Finanţare a Proiectului.  

Art. 29.  Orice dispute născute din executarea prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale 

amiabilă între Părţile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, 

orice dispută va fi soluţionată de instanţele române de contencios administrativ competente, 

conform dreptului român. 

  Art. 30. Consiliul Judeţean va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea 

privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de 

rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de 

Finanţare şi cu respectarea procedurilor aplicabile. 

Art. 31.  Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu 

poate fi controlat de Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură 

răspunderea Părţilor care o invocă. 

Art. 32.  Prezentul Contract  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din 

legislaţia română.   

Art. 33.  Prezentul Contract a fost încheiat la data de  .... , în ….. de exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părţi după cum urmează: 
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Asocia ţii:                                                                                     

1. Jude ţul OLT, 

Prin Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt - Paul STĂNESCU  

[semnătura şi ştampila] 

 

2. Municipiul  SLATINA ,  

Prin  Primar Bogdan Darius VÎLCOV   

[semnătura şi ştampila] 

 

3. Municipiul CARACAL ,  

Prin  Primar Gheorghe ANGHEL   

[semnătura şi ştampila] 

 

4. Oraşul BAL �,  

Prin  Primar Mădălin TEODOSESCU  

[semnătura şi ştampila] 

 

5. Oraşul CORABIA ,  

Prin  Primar Teodor BARBU 

[semnătura şi ştampila] 

 

6. Oraşul SCORNICE�TI,  

Prin  Primar Constantin NEDELEA  

[semnătura şi ştampila] 

 

7. Oraşul DRĂGĂNE�TI -OLT 

Prin  Primar Ionel Sorin GHI ŢĂ 

[semnătura şi ştampila] 

 

8. Oraşul PIATRA- OLT  

Prin  Primar Tudor UDRESCU  

[semnătura şi ştampila] 

 

9. Oraşul POTCOAVA  
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Prin  Primar Florin Constantin MATEIANA  

[semnătura şi ştampila] 

 

10. Comuna  BALDOVINE �TI 

Prin  Primar Ion ENESCU 

[semnătura şi ştampila] 

 

11. Comuna  B ĂBICIU 

Prin  Primar  Emilian ANDREI 

[semnătura şi ştampila] 

 

12. Comuna  B ĂLTENI 

Prin  Primar Tudor MARINEA ŢĂ 

[semnătura şi ştampila] 

 

13. Comuna  B ĂRĂ�TI 

Prin  Primar Virgil GEALAPU 

[semnătura şi ştampila] 

 

14. Comuna  Bârza    

Prin  Primar VLADUT Marin 

[semnătura şi ştampila] 

 

15. Comuna  Bobice şti  

Prin  Primar CHITEZ Ilie 

[semnătura şi ştampila] 

16. Comuna  Brastav ăţu 

Prin  Primar MANTEA Ionel  

[semnătura şi ştampila] 

 

17. Comuna Brebeni   

Prin  Primar ANDRONIE I. Florentin  

[semnătura şi ştampila] 
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18. Comuna  Brâncoveni  

Prin  Primar GAVRILĂ Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

19. Comuna  Bucini şu 

Prin  Primar Radu MILTIADE  

[semnătura şi ştampila] 

 

20. Comuna C ălui  

Prin  Primar ROTARU Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

21. Comuna Cezieni   

Prin  Primar GU�ATU Dănu ţ 

[semnătura şi ştampila] 

 

22. Comuna  Cilieni  

Prin  Primar MARANCEA Ionel  

[semnătura şi ştampila] 

 

23. Comuna Cîrlogani   

Prin  Primar CEPĂREANU Ovidiu  

[semnătura şi ştampila] 

24. Comuna  Colone şti  

Prin  Viceprimar RĂDULESCU Marian  

[semnătura şi ştampila] 

 

25. Comuna Corbu   

Prin  Primar DINUŢ Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

26. Comuna  Coteana  

Prin  Primar DIMA Victor  

[semnătura şi ştampila] 
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27. Comuna  Crîmpoia  

Prin  Primar CIOBANU Ilie  

[semnătura şi ştampila] 

 

28. Comuna  Cungrea  

Prin  Primar MURGULEŢ Ion  

[semnătura şi ştampila] 

 

29. Comuna  Curti şoara  

Prin  Primar Constantin Victor  

[semnătura şi ştampila] 

 

30. Comuna  D ăneasa  

Prin  Primar STANIA Eugen  

[semnătura şi ştampila] 

 

31. Comuna  Deveselu  

Prin  Primar BECIU Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

32. Comuna  Dobre ţu 

Prin  Primar RADU Marin  

[semnătura şi ştampila] 

 

33. Comuna  Dobrosloveni  

Prin  Primar TUDORASCU Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

34. Comuna Dobroteasa   

Prin  Primar CRĂCIUNESCU Ion  

[semnătura şi ştampila] 
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35. Comuna  Dobrun  

Prin  Primar BONDRESCU Aurel  

[semnătura şi ştampila] 

 

36. Comuna  Dr ăghiceni  

Prin  Primar PĂUN Ion  

[semnătura şi ştampila] 

 

37. Comuna  F ăgeţelu  

Prin  Primar POPESCU Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

38. Comuna   Fălcoiu 

Prin  Primar PETRI�OR Alexandru  

[semnătura şi ştampila] 

 

39. Comuna  F ărcaşele 

Prin  Primar NICOLAE Ion  

[semnătura şi ştampila] 

40. Comuna  G ăneasa  

Prin  Viceprimar PREDA Nicolae  

[semnătura şi ştampila] 

 

41. Comuna G ăvăneşti 

Prin  Primar ANTONIE iulian  

[semnătura şi ştampila] 

 

42. Comuna  Ghimpe ţeni 

Prin  Primar CIOBANU Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

43. Comuna  Giuv ărăşti 

Prin  Primar IMIREANU Dorel C ătălin  

[semnătura şi ştampila] 



 24 

 

44. Comuna  Gîrcov 

Prin  Primar CRANTA Adrian  

[semnătura şi ştampila] 

 

45. Comuna Gostav ăţu 

Prin  Primar POPESCU Marius �tefan  

[semnătura şi ştampila] 

 

46. Comuna  Gr ădinari 

Prin  Primar BECHEANU Dumitru  

[semnătura şi ştampila] 

 

47. Comuna  Gr ădinile  

Prin  Primar DINCĂ Ion  

[semnătura şi ştampila] 

48. Comuna  Grojdibodu 

Prin  Primar NIŢULESCU Tudorel  

[semnătura şi ştampila] 

 

49. Comuna  Gura Padinii   

Prin  Primar COJOCARU Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

50. Comuna  Ianca  

Prin  Primar PASCU Mirel  

[semnătura şi ştampila] 

 

51. Comuna Iancu Jianu  

Prin  Primar CORBEANU Y. Dumitru  

[semnătura şi ştampila] 

 

52. Comuna  Icoana   

Prin  Primar PERIEŢEANU Gheorghe   
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[semnătura şi ştampila] 

 

53. Comuna  Ipote şti   

Prin  Primar CĂPRARU Ion   

[semnătura şi ştampila] 

 

54.Comuna  Izbiceni   

Prin  Primar VELICA L. Mircea  

[semnătura şi ştampila] 

 

55. Comuna  Izvoarele   

Prin  Primar VI�AN M. Vasile  

[semnătura şi ştampila] 

 

56. Comuna  Leleasca  

Prin  Primar NEGREANU Ion  

[semnătura şi ştampila] 

 

57. Comuna  M ărun ţei 

Prin  Primar BECHEANU Alexandru  

[semnătura şi ştampila] 

 

58. Comuna  Mih ăeşti  

Prin  Primar DOBRIŢĂ Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

59. Comuna  Milcov  

Prin  Primar SBURLI� Gigi  

[semnătura şi ştampila] 

 

60. Comuna  Morunglav  

Prin  Primar BARBU Nicolae   

[semnătura şi ştampila] 
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61. Comuna Movileni  

Prin  Primar �ERBAN Constantin Marin   

[semnătura şi ştampila] 

 

62. Comuna  Nicolae Titulescu  

Prin  Primar TIUTIU Gheorghe- Florin   

[semnătura şi ştampila] 

 

63. Comuna  Obâr şia 

Prin  Primar UDREA Tudor  

[semnătura şi ştampila] 

64. Comuna  Oboga  

Prin  Primar MATEI Tudor   

[semnătura şi ştampila] 

 

65. Comuna  Oporelu  

Prin  Primar BURCIU Valerin Ion  

[semnătura şi ştampila] 

 

66. Comuna  Opta şi Măgura   

Prin  Primar SCURTU Marin  

[semnătura şi ştampila] 

 

67. Comuna  Orlea  

Prin  Primar OIŢĂ Viorel   

[semnătura şi ştampila] 

 

68. Comuna  Osica de Jos  

Prin  Primar AMZU Nicolae   

[semnătura şi ştampila] 

 

69. Comuna  Osica de Sus  

Prin  Primar CIOCAN Ion   

[semnătura şi ştampila] 
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70. Comuna  Perie ţi 

Prin  Primar LUŢĂ Ion   

[semnătura şi ştampila] 

 

71. Comuna  Pîr şcoveni   

Prin  Primar �TEFĂNICĂ Gelu   

[semnătura şi ştampila] 

72. Comuna  Ple şoiu  

Prin  Primar PREDA Iulian   

[semnătura şi ştampila] 

 

73. Comuna  Poboru   

Prin  Primar BĂRA�CU  M. Iulian   

[semnătura şi ştampila] 

 

74. Comuna  Priseaca  

Prin  Primar GHEORGHE Florea  

[semnătura şi ştampila] 

 

75. Comuna  Radomire şti   

Prin  Primar COTIGA Viorel   

[semnătura şi ştampila] 
 

76. Comuna  Redea   

Prin  Primar BALA Dan   

[semnătura şi ştampila] 

 

77. Comuna  Rotunda  

Prin  Primar SÂRBU Vergil   

[semnătura şi ştampila] 

 

78. Comuna  Rus ăneşti  

Prin  Primar CHIREA Alexandru  

[semnătura şi ştampila] 
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79. Comuna  Sc ărişoara  

Prin  Primar CĂLIN Marin   

[semnătura şi ştampila] 

80. Comuna  Schitu   

Prin  Primar IONESCU Cornel   

[semnătura şi ştampila] 

 

81. Comuna  Seaca   

Prin  Primar BĂLUŢĂ Marin  

[semnătura şi ştampila] 

 

82. Comuna  Sîmbure şti  

Prin  Primar CĂLUGĂROIU Gheorghe   

[semnătura şi ştampila] 

 

83. Comuna  Sîrbii M ăgura  

Prin  Primar TĂNASE Lucian   

[semnătura şi ştampila] 

 

84. Comuna  Sl ătioara  

Prin  Primar CIOCIRLAN Savu  

[semnătura şi ştampila] 

 

85. Comuna  �opîrli ţa 

Prin  Primar NEAGU Cristinel   

[semnătura şi ştampila] 

 

86. Comuna  Spineni  

Prin  Primar DINU Ion   

[semnătura şi ştampila] 

 

87. Comuna  Sprîncenata   

Prin  Primar TOMA Constantin Gic ă 
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[semnătura şi ştampila] 

88. Comuna  Stoiene şti  

Prin  Primar VALE Paul   

[semnătura şi ştampila] 

 

89. Comuna  Stoic ăneşti  

Prin  Primar PREOTEASA Marius Paulian  

[semnătura şi ştampila] 

 

90. Comuna  Streje şti  

Prin  Primar VIZANTIE Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

91. Comuna  Studina  

Prin  Primar VASILE Marin   

[semnătura şi ştampila] 

 

92. Comuna  �erbăneşti  

Prin  Primar PELIGRAD Titi   

[semnătura şi ştampila] 

 

93. Comuna  �tefan cel Mare  

Prin  Primar MĂGUREANU Viorel-Marius  

[semnătura şi ştampila] 

 

94. Comuna  T ătule şti   

Prin  Primar ISTRATE Lucian  

[semnătura şi ştampila] 

 

95. Comuna  Teslui   

Prin  Primar RĂDULEŢ Spiru  

[semnătura şi ştampila] 

96. Comuna  Tia Mare  

Prin  Primar RĂDUCEA Petre   
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[semnătura şi ştampila] 

 

97. Comuna  Topana  

Prin  Primar BARBU Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

98. Comuna  Traian  

Prin  Primar NEGRILĂ Marian   

[semnătura şi ştampila] 

 

99. Comuna  Tufeni  

Prin  Primar SOTAE Eugen  

[semnătura şi ştampila] 

 

100. Comuna  Urzica  

Prin  Primar SPIRIDON Ion   

[semnătura şi ştampila] 

 

101. Comuna  Valea Mare   

Prin  Primar RISTEA Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

102. Comuna  V ădastra  

Prin  Primar RĂDULESCU Sorin  

[semnătura şi ştampila] 

 

103. Comuna  V ădăstri ţa 

Prin  Primar Oprea Stelian  

[semnătura şi ştampila] 

 

104. Comuna V ăleni  

Prin  Primar BRAGARU Matei  

[semnătura şi ştampila] 
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105. Comuna  Verguleasa  

Prin  Primar CĂLINESCU Petre  

[semnătura şi ştampila] 

 

106. Comuna  Vi şina  

Prin  Primar STĂNESCU Constantin   

[semnătura şi ştampila] 

 

107. Comuna  Vi şina Nou ă 

Prin  Primar TOL Florin Cristian  

[semnătura şi ştampila] 

 

108. Comuna  Vitomire şti   

Prin  Primar ROTEA Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

 

109. Comuna  Vîlcele  

Prin  Primar BIRIN Ion   

[semnătura şi ştampila] 

 

110. Comuna  Vl ădila  

Prin  Primar VANE Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 

 

111. Comuna  Voineasa  

Prin  Primar COSTACHE Constantin  

[semnătura şi ştampila] 

112. Comuna  Vulpeni  

Prin  Primar IOVA Dan   

[semnătura şi ştampila] 

 

113. Comuna  Vulture şti  

Prin  Primar TREANŢĂ Gheorghe  

[semnătura şi ştampila] 


