
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul  

Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Oltul” respectiv comunele: Bîrza, 
Slatioara, Brebeni , Perieti ,  Corbu, Studina , Nicolae Titulescu , Cungrea , 

Vitomiresti , Giuvarasti şi Dobrosloveni. 
 

 

         Având în vedere:   
- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotărâre nr.408/21.01.2009; 
- Raportul nr.410/21.01.2009 al Compartimentului Unitatea de Implementare a 
Proiectelor; 
-  Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr.604/27.01.2009; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, nr.607/27.01.2009; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, 
nr.615/27.01.2009; 
 - Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement, nr.628/27.01.2009; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind asocierea 
Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi 
ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în 
scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică – apă 
şi apă uzată în judeţul Olt; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Oltul” 
nr. 9/31.10.2008 ; 
-  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ,,OLTUL”;  



-  Hotărârea Guvernului nr. 855/13.08.2008, pentru aprobarea actului constitutiv 
– cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate, serviciile de activitate publică;  
- Hotărârea Guvernului nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei Naţionale 
privind accelerarea dezvoltării Serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Legea nr.51/2006  cu privire la serviciile comunitare de utilităţi publice , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 
    În temeiul prevederilor art.11, art.91 alin (1), lit e), alin (6), lit c) şi art.97 alin (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  HOTĂRÂRE. 
 

        Art.1 – Se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Oltul” respectiv: Comuna Bîrza prin Consiliul Local Bîrza, 
Comuna Slatioara prin Consiliul Local Slatioara, Comuna Brebeni prin Consiliul 
Local Brebeni, Comuna Perieti prin Consiliul Local Perieti, Comuna Corbu prin 
Consiliul Local Corbu, Comuna Studina prin Consiliul Local Studina, Comuna 
Nicolae Titulescu prin Consiliul Local Nicolae Titulescu, Comuna Cungrea prin 
Consiliul Local Cungrea, Comuna Vitomiresti prin Consiliul Local Vitomiresti, 
Comuna Giuvarasti prin Consiliul Local Giuvarasti si Comuna Dobrosloveni prin 
Consiliul Local Dobrosloveni. 
 

Art.2 -  Prezenta hotărâre se comunică Unităţii de Implementare a 
Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt pentru 
aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Oltul”, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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