
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Oltul” , respectiv comunele Vultureşti, Poboru, Bărăşti, 
Coteana, Leleasca şi Curtişoara 

 
 

 
 Având în vedere: 
    

- Expunerea  de motive nr. 8405/ 20.10.2010 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 8406/20.10.2010; 

- Raportul Serviciului Unitatea de Implementarea a Proiectelor nr. 8407/ 
20.10.2010 

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 8615/26.10.2010; 

 - Raportul  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură nr. 8622/ 26.10.2010; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean 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 Adun ării Generale   a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ 
Oltul” nr. 3/1/ 04. 09.2009; 

- Hotărârea Adun ării Generale  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltul” nr. 3/17.06.2010; 

- Hotărârea Adun ării Generale   a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ 
Oltul” nr. 5/ 18.08.2010; 

- Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ 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, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
13/ 2008, 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2), 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 Jude ţean Olt adopt ă prezenta h o t ă r â r e 

 
 Art. 1. Se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, respectiv: Comuna Vultureşti prin Consiliul 
local al comunei Vultureşti; Comuna Poboru prin Consiliul local al comunei 
Poboru; Comuna Bărăşti prin Consiliul local al comunei Bărăşti, Comuna 
Coteana prin Consiliul local al comunei Coteana, Comuna Leleasca  prin 
Consiliul local al comunei Leleasca, Comuna Curtişoara prin Consiliul local al 
comunei Curtişoara.  
 Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Programe şi Strategii de 
Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt pentru 
aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, 
Preşedintelui  Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 
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