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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: participarea administraţiei publice locale din municipiul Caracal la înfiinţarea Operatorului unic al 

serviciului comunitar de utilitate publică apă şi apă uzată în judeţul Olt. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Acordarea fondurilor externe nerambursabile de către Uniunea Europeană, pentru finanţarea investiţiilor din sistemele 

publice de alimentare cu apă şi apă uzată, este o necesitate strigentă pentru fiecare localitate din România.  
Operatorul unic al serviciului comunitar de utilitate publică apă şi apă uzată în judeţul Olt, respectând principiile 

autonomiei şi descentralizării, trebuie să aibă o entitate aparte de celelalte forme administrative existente pentru a fi eficient şi 
nepărtinitor. 
 

AVÂND ÎN VEDERE  
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 100/2006 prin care s-a aprobat asocierea cu Consiliul 

Judeţean Olt şi celelalte Consilii locale din municipiul Slatina şi oraşele Corabia, Balş, Scorniceşti, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt şi 
Potcoava, în scopul înfiinţării operatorului unic al serviciului comunitar de utilitate publică apă şi apă uzată în judeţul Olt; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2004; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   ART.1 - Aprobă participarea administraţiei publice locale din municipiul Caracal la înfiinţarea Operatorului unic al 
serviciului comunitar de utilitate publică apă şi apă uzată în judeţul Olt, ca entitate distinctă de celelalte forme administrative 
existente în municipiile şi oraşele judeţului Olt. 
 Sediul Operatorului unic va fi stabilit de comun acord şi sub îndrumarea Consiliului Judeţean Olt, excluzându-se 
actualele sedii ale serviciilor comunitare de utilitate publică apă şi apă uzată din municipiile şi oraşele Judeţului Olt. 

ART.2 – În noua conducere a Operatorului Regional nu va fi numit director nici unul din directorii Operatorilor locali 
din localităţile care fac parte din Operator decât pe bază de concurs. 

ART.3 – Conducerea Operatorului până la numirea prin concurs a noului director va fi asigurată de responsabilul 
unităţii de monitorizare de proiect. 

ART.4 – Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
va fi supus dezbaterii Consiliului local al municipiului Caracal în şedinţa ordinară din luna aprilie anul curent. 

ART.5 – Niciuna din localităţile acţionare ale Operatorului regional nu va deţine mai mult de 49% din acţiunile 
companiei. 

   ART.6  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice interesate şi 
Prefecturii judeţului Olt. 
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