
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2015 
 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3167/24.03.2015  cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.  3168/24.03.2015; 
- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului 

Şef nr. 3169/24.03.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
3261/25.03.2015; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 3166/24.03.2015; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
OLT-ECO nr.1/24.03.2015; 

- Prevederile art.9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.8/10.02.2015 
cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 
2016-2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor 
din judeţul Olt pentru promovarea proiectului ,,Managementul integrat al 
deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale 
Uniunii Europene; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea 
judeţului Olt cu localitãţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitarã „OLT - ECO”; 
    - Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-
ECO”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind 
asocierea Judeţului Olt cu localităţile din Judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei 



de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
   - Prevederile art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, republicată;  

- Prevederile art.14. alin.(4) şi art.35. din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
        - Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicata, completata prin Ordonanta de Urgenta 
nr.68/2014;  
 - Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014.  
       În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  
art.97 alin.(1) coroborat cu art.115 lit. c) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. (1)  Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2015 în 
valoare de 58.538 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, respectiv: 
Trimestrul I   2015 – 14.634 lei 
Trimestrul II  2015 – 14.634 lei 
Trimestrul III 2015 – 14.635 lei 
Trimestrul IV 2015 – 14.635 lei 
Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 alin.(2), se face din bugetul propriu al 

Consiliului Judeţean Olt de la cap.51.02 -“Autorităţi publice şi actiuni externe”, 
subcapitolul 51.02.01.03, “Autorităţi executive” titlul II “Bunuri şi Servicii”.      
   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe  
Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui 
Consiliului Judetean Olt si Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
 
        

 
PREŞEDINTE 
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