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H O T Ă R Â R E 
 
             REFERITOR LA: Aprobarea asocierii municipiului Caracal cu judeţul Olt  

                         şi cu localităţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei  
                                             de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-  ECO”  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Gestionarea deşeurilor municipale în conformitate cu obligaţiile asumate în Tratatul de 

Aderare şi respectarea termenelor limită specificate în directivele privitoare la deşeuri (Directiva 
cadru privind deşeurile, Directiva privind depozitarea, Directiva privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, Directiva pentru DEEE) sunt prioritare în strategia pe care trebuie să o aibă fiecare mare 
comunitate în parte. De aceea, se impune asocierea  localităţilor urbane şi rurale din judeţul Olt în 
vederea derulării în comun a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Olt”, proiect cu impact asupra mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.  

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Hotărârea Consiliului local  nr.45 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului local 

al municipiului Caracal cu Consiliului Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Olt” în vederea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională; 

- Prevederile H.G.nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

- Prevederile H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – 
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

- Prevederile art.1, alin. (2), lit. c), art.11, alin.(1), (2) şi (3), art.12, art.13, art.36, alin. (2), 
lit.e),  alin (6), lit.a), pct.14, alin.(7), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 2, lit. a), art.3, alin. (1), art. 8 alin (2), lit. c), lit. e), art.10 alin.(1),(3),(7) 
din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi  publice, modificată şi completată 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008; 
 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. – Se aprobă asocierea municipiului Caracal cu judeţul Olt  cu localităţile din 

judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-  ECO”. 
ART. 2. – Se aprobă  „Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT - 

ECO”   în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „OLT-ECO” în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 



 
 
ART. 3. –  Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „OLT – ECO” are sediul în România, 

municipiul Slatina, str. Arinului nr. 4, bl. B9, scara C, ap.4,Judeţul Olt .  
ART.4. –  Se aprobă participarea Consiliului Local Caracal  la patrimoniul iniţial al 

Asociaţiei „OLT-ECO” cu o contribuţie în numerar în valoare de 700 lei. 
ART. 5. – Se împuterniceşte Dl. GHEORGHE ANGHEL primar al municipiului Caracal, 

cetăţean român, născut la data de  27.02.1947   în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în 
municipiul Caracal, Piaţa Victoriei nr. 13, Bl.32, sc.1, et.2, ap.7, posesor al  C.I. seria  OT nr. 
062485, eliberată de Poliţia municipiului Caracal la data de 31.07.2000, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local Caracal, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară “OLT - ECO”. 

    ART.6. –  Se  numesc reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Asociaţilor după cum 
urmează: 

- GHEORGHE  ANGHEL - primar al municipiului Caracal 
- VALERICĂ IONESCU - viceprimar al municipiului Caracal - suplinitor 
 ART.7. –     Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.8. –  Prezenta hotărâre se comunică: Unităţii de Implementare a Proiectelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Olt,  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt şi Primarului municipiului Caracal. 
 

   
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
      DOLDUREA IONUŢ                                                       VIOREL EMIL RĂDESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr.07 din  
         06.02. 2009 
 
 



 
           Anexă la 
            HCL nr.07/06.02.2009 
 
 
                                                                                 

ACTUL CONSTITUTIV 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT ECO” 

pentru serviciul de gestionare integrată a deşeurilor municipale în judeţul Olt 
 

I. ASOCIAŢII: 
1. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza nr.14, jud. Olt, cod 
230025, reprezentat de Paul STĂNESCU, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt, nr.147 din 27.11.2008 ; 
 
2.   Municipiul Slatina,  prin Consiliul Local al municipiului Slatina, cu sediul în Slatina, str. Mihail 
Kogălniceanu,  nr.1, judeţul Olt, reprezentat de Bogdan Darius VÎLCOV, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Slatina, nr. …                                                                                                                                             
 
3.   Municipiul Caracal,  prin Consiliul Local al municipiului Caracal, cu sediul în Caracal,  str. Piaţa 
Victoriei, nr.10, judeţul Olt, cod 235200, reprezentat de Gheorghe ANGHEL, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Caracal, nr. … din……. ; 
 
4. Oraşul Corabia, prin Consiliul Local al oraşului Corabia, cu sediul în Corabia,  str. Cuza Vodă, nr. 54, 
judeţul Olt, cod ..., reprezentat de Teodor BARBU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Corabia, nr. … din……. ; 
 
5. Oraşul Balş, prin Consiliul Local al oraşului Balş, cu sediul în Balş str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, judeţul 
Olt, cod ..., reprezentat de Mădălin TEODOSESCU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Balş, nr. … din……. ; 
 
6. Oraşul Scorniceşti, prin Consiliul Local al oraşului Scorniceşti, cu sediul în Scorniceşti,  str. B-dul 
Muncii, nr. 13, judeţul Olt, cod ..., reprezentat de Constantin NEDELEA, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Scorniceşti, nr. … din……. ; 
 
7. Oraşul Drăgăneşti – Olt, prin Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti –Olt, cu sed                                                                                                                                                                                            
iul în Drăgăneşti -Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, judeţul Olt, cod ..., reprezentat de Ionel Sorin 
GHIŢĂ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Drăgăneşti 
-Olt, nr. … din……. ; 
 
8. Oraşul Piatra – Olt, prin Consiliul Local al oraşului Piatra- Olt,  cu sediul în Piatra- Olt, str. Florilor, 
nr. 2, judeţul Olt, cod ..., reprezentat de Tudor UDRESCU, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Corabia, nr. … din……. ; 
 
9. Oraşul Potcoava, prin Consiliul Local al oraşului Potcoava,  cu sediul în Potcoava,  judeţul Olt, cod ..., 
reprezentat de Florin Constantin MATEIANA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Potcoava, nr. … din……. ; 
 
10. Comuna Baldovineşti, prin Consiliul Local al comunei Baldovineşti, cu sediul în Baldovineşti, judeţul 
Olt, reprezentat de ENESCU ION , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Baldovineşti, nr. … din……. ; 
 
11. Comuna Băbiciu,  prin Consiliul Local al comunei Băbiciu, cu sediul în Băbiciu, judeţul  Olt, 
reprezentat de ANDREI N. Emilian , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Băbiciu, nr. … din……. ; 
 



12. Comuna Bălteni,  prin Consiliul Local al comunei  Bălteni, cu sediul în Bălteni, judeţul Olt, 
reprezentat de MARINEATA Tudor , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Bălteni, nr. … din……. ; 
 
13. Comuna Bărăşti,  prin Consiliul Local al comunei Bărăşti, cu sediul în Bărăşti, judeţul Olt, reprezentat 
de GEALAPU VERGIL , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Bărăşti, nr. … din……. ; 
 
14. Comuna Bârza,  prin Consiliul Local al comunei Bârza, cu sediul în Bârza, judeţul Olt, reprezentat de 
VLADUT MARIN , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bârza, nr. … din……. ; 
 
15. Comuna  Bobiceşti,  prin Consiliul Local al comunei Bobiceşti, cu sediul în Bobiceşti, judeţul Olt, 
reprezentat de CHITEZ ILIE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Bobiceşti, nr. … din……. ; 
 
16. Comuna Brastavăţu, prin Consiliul Local al comunei Brastavăţu, cu sediul în Brastavăţu, judeţul Olt, 
reprezentat de MANTEA IONEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Brastavăţu, nr. … din……. ; 
 
17. Comuna Brebeni,  prin Consiliul Local al comunei Brebeni, cu sediul în Brebeni, judeţul Olt, 
reprezentat de ANDRONIE I. FLORENTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Brebeni, nr. … din……. ; 
 
18. Comuna Brâncoveni, prin Consiliul Local al comunei Brâncoveni, cu sediul în Brâncoveni , judeţul 
Olt, reprezentat de GAVRILA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Brâncoveni, nr. … din……. ; 
 
19. Comuna  Bucinişu, prin Consiliul Local al comunei Bucinişu, cu sediul în Bucinişu, judeţul Olt, 
reprezentat de RADU MILTIADE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Bucinişu, nr. … din……. ; 
 
20. Comuna Călui,  prin Consiliul Local al comunei Călui, cu sediul în Călui, judeţul Olt, reprezentat de 
ROTARU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Călui, nr. … din……. ; 
 
21. Comuna Cezieni, prin Consiliul Local al comunei Cezieni, cu sediul în Cezieni, judeţul Olt, 
reprezentat de GUSATU DANUT , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Cezieni, nr. … din……. ; 
 
22. Comuna Cilieni, prin Consiliul Local al comunei Cilieni, cu sediul în Cilieni, judeţul Olt, reprezentat 
de MARANCEA IONEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Cilieni, nr. … din……. ; 
 
23. Comuna Cîrlogani, prin Consiliul Local al comunei Cîrlogani, cu sediul în Cîrlogani, judeţul Olt, 
reprezentat de CEPAREANU OVIDIU , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Cîrlogani, nr. … din……. ; 
 
24. Comuna Coloneşti, prin Consiliul Local al comunei Coloneşti, cu sediul în Coloneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de STAN NICOLAE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Coloneşti, nr. … din……. ; 
 
25. Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în Corbu, judeţul Olt, reprezentat de 
DINUT CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Corbu, nr. … din……. ; 
 



26. Comuna Coteana, prin Consiliul Local al comunei Coteana, cu sediul în Coteana, judeţul Olt, 
reprezentat de DIMA VICTOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Coteana, nr. … din……. ; 
 
27. Comuna Crîmpoia, prin Consiliul Local al comunei Crîmpoia, cu sediul în Crîmpoia, judeţul Olt, 
reprezentat de CIOBANU ILIE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Crîmpoia, nr. … din……. ; 
 
28. Comuna Cungrea, prin Consiliul Local al comunei Cungrea, cu sediul în Cungrea, judeţul Olt, 
reprezentat de MURGULET ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Cungrea, nr. … din……. ; 
 
29. Comuna Curtişoara, prin Consiliul Local al comunei Curtişoara, cu sediul în Curtişoara, judeţul Olt, 
reprezentat de CONSTANTIN VICTOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Curtişoara, nr. … din……. ; 
 
30. Comuna Dăneasa, prin Consiliul Local al comunei Dăneasa, cu sediul în Dăneasa, judeţul Olt, 
reprezentat de STANIA EUGEN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Dăneasa, nr. … din……. ; 
 
31. Comuna Deveselu, prin Consiliul Local al comunei Deveselu, cu sediul în Deveselu, judeţul Olt, 
reprezentat de BECIU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Deveselu, nr. … din……. ; 
 
32. Comuna Dobreţu, prin Consiliul Local al comunei Dobreţu cu sediul în Dobreţu, judeţul Olt, 
reprezentat de RADU MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Dobreţu, nr. … din……. ; 
 
33. Comuna Dobrosloveni, prin Consiliul Local al comunei Dobrosloveni, cu sediul în Dobrosloveni, 
judeţul Olt, reprezentat de TUDORASCU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Dobrosloveni, nr. … din……. ; 
 
34. Comuna Dobroteasa, prin Consiliul Local al comunei Dobroteasa, cu sediul în Dobroteasa, judeţul 
Olt, reprezentat de CRACIUNESCU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Dobroteasa, nr. … din……. ; 
 
35. Comuna Dobrun, prin Consiliul Local al comunei Dobrun, cu sediul în Dobrun, judeţul Olt, 
reprezentat de BONDRESCU AUREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Dobrun, nr. … din……. ; 
 
36. Comuna Drăghiceni, prin Consiliul Local al comunei Drăghiceni, cu sediul în Drăghiceni, judeţul Olt, 
reprezentat de PAUN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Drăghiceni , nr. … din……. ; 
 
37. Comuna Făgeţelu, prin Consiliul Local al comunei Făgeţelu, cu sediul în Făgeţelu, judeţul Olt, 
reprezentat de POPESCU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Făgeţelu, nr. … din……. ; 
 
38. Comuna Fălcoiu, prin Consiliul Local al comunei Fălcoiu, cu sediul în Fălcoiu, judeţul Olt, 
reprezentat de PETRISOR ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Fălcoiu, nr. … din……. ; 
 
39. Comuna Fărcaşele, prin Consiliul Local al comunei Fărcaşele, cu sediul în Fărcaşele, judeţul Olt, 
reprezentat de NICOLAE ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Fărcaşele, nr. … din……. ; 
 



40. Comuna Găneasa, prin Consiliul Local al comunei  Găneasa, cu sediul în Găneasa, judeţul Olt, 
reprezentat de NEREMZA MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Găneasa, nr. … din……. ; 
 
41. Comuna Găvăneşti, prin Consiliul Local al comunei Găvăneşti, cu sediul în Găvăneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de ANTONIE IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Găvăneşti, nr. … din……. ; 
 
42. Comuna Ghimpeţeni, prin Consiliul Local al comunei Ghimpeţeni, cu sediul în Ghimpeţeni, judeţul 
Olt, reprezentat de CIOBANU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Ghimpeţeni, nr. … din……. ; 
 
43. Comuna Giuvărăşti, prin Consiliul Local al comunei Giuvărăşti, cu sediul în Giuvărăşti, judeţul Olt, 
reprezentat de IMIREANU DOREL CATALIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Giuvărăşti , nr. … din……. ; 
 
44. Comuna Gîrcov, prin Consiliul Local al comunei Gîrcov, cu sediul în Gîrcov, judeţul Olt, reprezentat 
de CRANTA ADRIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Gîrcov, nr. … din……. ; 
 
45. Comuna Gostavăţu, prin Consiliul Local al comunei Gostavăţu, cu sediul în Gostavăţu, judeţul Olt, 
reprezentat de POPESCU MARIUS STEFAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Gostavăţu, nr. … din……. ; 
 
46. Comuna Grădinari, prin Consiliul Local al comunei Grădinari, cu sediul în Grădinari, judeţul Olt, 
reprezentat de BECHEANU DUMITRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Grădinari, nr. … din……. ; 
 
47. Comuna Grădinile, prin Consiliul Local al comunei Grădinile, cu sediul în Grădinile, judeţul Olt, 
reprezentat de DINCA ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Grădinile, nr. … din……. ; 
 
48. Comuna Grojdibodu, prin Consiliul Local al comunei Grojdibodu, cu sediul în Grojdibodu, judeţul 
Olt, reprezentat de NITULESCU TUDOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Grojdibodu, nr. … din……. ; 
 
49. Comuna Gura Padinii, prin Consiliul Local al comunei Gura Padinii, cu sediul în Gura Padinii, 
judeţul Olt, reprezentat de COJOCARU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Gura Padinii , nr. … din……. ; 
 
50. Comuna Ianca, prin Consiliul Local al comunei Ianca, cu sediul în Ianca, judeţul Olt, reprezentat de 
PASCU MIREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Ianca, nr. … din……. ; 
 
51. Comuna Iancu Jianu, prin Consiliul Local al comunei Iancu Jianu, cu sediul în Iancu Jianu, judeţul 
Olt, reprezentat de CORBEANU Z. DUMITRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Iancu Jianu  , nr. … din……. ; 
 
52. Comuna Icoana, prin Consiliul Local al comunei Icoana, cu sediul în Icoana, judeţul Olt, reprezentat 
de PERIETEANU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Icoana, nr. … din……. ; 
 
53. Comuna Ipoteşti, prin Consiliul Local al comunei Ipoteşti, cu sediul în Ipoteşti, judeţul Olt, 
reprezentat de CAPRARU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Ipoteşti, nr. … din……. ; 
 



54. Comuna Izbiceni, prin Consiliul Local al comunei Izbiceni, cu sediul în Izbiceni, judeţul Olt, 
reprezentat de VELICA L. MIRCEA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Izbiceni, nr. … din……. ; 
 
55. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele, cu sediul în Izvoarele, judeţul Olt, 
reprezentat de VISAN M. VASILE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Izvoarele, nr. … din……. ; 
 
56. Comuna Leleasca, prin Consiliul Local al comunei Leleasca, cu sediul în Leleasca, judeţul Olt, 
reprezentat de NEGREANU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Leleasca, nr. … din……. ; 
 
57. Comuna Mărunţei, prin Consiliul Local al comunei Mărunţei, cu sediul în Mărunţei, judeţul Olt, 
reprezentat de BECHEANU ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Mărunţei, nr. … din……. ; 
 
58. Comuna Mihăeşti, prin Consiliul Local al comunei Mihăeşti, cu sediul în Mihăeşti, judeţul Olt, 
reprezentat de DOBRITA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Mihăeşti, nr. … din……. ; 
 
59. Comuna Milcov, prin Consiliul Local al comunei Milcov, cu sediul în Milcov, judeţul Olt, reprezentat 
de SBURLIS GIGI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Milcov, nr. … din……. ; 
 
60. Comuna Morunglav, prin Consiliul Local al comunei Morunglav, cu sediul în Morunglav, judeţul Olt, 
reprezentat de BARBU NICOLAE , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Morunglav, nr. … din……. ; 
 
61. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în Movileni, judeţul Olt, 
reprezentat de SERBAN CONSTANTIN MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Movileni, nr. … din……. ; 
 
62. Comuna Nicolae Titulescu, prin Consiliul Local al comunei Nicolae Titulescu, cu sediul în Nicolae 
Titulescu, judeţul Olt, reprezentat de TIUTIU GHEORGHE-FLORIN, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nicolae Titulescu, nr. … din……. ; 
 
63. Comuna Obârşia, prin Consiliul Local al comunei Obârşia, cu sediul în Obârşia, judeţul Olt, 
reprezentat de UDREA TUDOR , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Obârşia, nr. … din……. ; 
 
64. Comuna Oboga, prin Consiliul Local al comunei Oboga, cu sediul în Oboga, judeţul Olt, reprezentat 
de MATEI TUDOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Oboga, nr. … din……. ; 
 
65. Comuna Oporelu, prin Consiliul Local al comunei Oporelu, cu sediul în Oporelu, judeţul Olt, 
reprezentat de BURCIU VALERIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Oporelu , nr. … din……. ; 
 
66. Comuna Optaşi Măgura, prin Consiliul Local al comunei Optaşi Măgura, cu sediul în Optaşi Măgura, 
judeţul Olt, reprezentat de SCURTU MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Optaşi Măgura, nr. … din……. ; 
 
67. Comuna Orlea, prin Consiliul Local al comunei Orlea, cu sediul în Orlea, judeţul Olt, reprezentat de 
OITA VIOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Orlea, nr. … din……. ; 
 



68. Comuna Osica de Jos, prin Consiliul Local al comunei Osica de Jos, cu sediul în Osica de Jos, judeţul 
Olt, reprezentat de AMZU NICOLAE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Osica de Jos, nr. … din……. ; 
 
69. Comuna Osica de Sus, prin Consiliul Local al comunei Osica de Sus, cu sediul în Osica de Sus, 
judeţul Olt, reprezentat de CIOCAN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Osica de Sus, nr. … din……. ; 
 
70. Comuna Perieţi, prin Consiliul Local al comunei Perieţi, cu sediul în Perieţi, judeţul Olt, reprezentat 
de LUTA ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Perieţi, nr. … din……. ; 
 
71. Comuna Pîrşcoveni, prin Consiliul Local al comunei Pîrşcoveni, cu sediul în Pîrşcoveni,  judeţul Olt, 
reprezentat de STEFANICA GELU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Pîrşcoveni, nr. … din……. ; 
 
72. Comuna Pleşoiu, prin Consiliul Local al comunei Pleşoiu, cu sediul în Pleşoiu, judeţul Olt, reprezentat 
de PREDA IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Pleşoiu, nr. … din……. ; 
 
73. Comuna Poboru, prin Consiliul Local al comunei Poboru, cu sediul în Poboru, judeţul Olt, reprezentat 
de BARASCU M. IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Poboru, nr. … din……. ; 
 
74. Comuna Priseaca, prin Consiliul Local al comunei Priseaca, cu sediul în Priseaca, judeţul Olt, 
reprezentat de GHEORGHE FLOREA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Priseaca, nr. … din……. ; 
 
75. Comuna Radomireşti, prin Consiliul Local al comunei Radomireşti, cu sediul în Radomireşti, judeţul 
Olt, reprezentat de COTIGA VIOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Radomireşti, nr. … din……. ; 
 
76. Comuna Redea, prin Consiliul Local al comunei Redea, cu sediul în Redea, judeţul Olt, reprezentat de 
BALA DAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Redea, 
nr. … din……. ; 
 
77. Comuna Rotunda, prin Consiliul Local al comunei Rotunda,  cu sediul în Rotunda, judeţul Olt, 
reprezentat de SARBU VERGIL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Rotunda, nr. … din……. ; 
 
78. Comuna Rusăneşti, prin Consiliul Local al comunei Rusăneşti, cu sediul în Rusăneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de CHIREA ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Rusăneşti, nr. … din……. ; 
 
79. Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local al comunei Scărişoara, cu sediul în Scărişoara, judeţul Olt, 
reprezentat de CALIN MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Scărişoara, nr. … din……. ; 
 
80. Comuna Schitu, prin Consiliul Local al comunei Schitu, cu sediul în Schitu, judeţul Olt, reprezentat de 
IONESCU CORNEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Schitu, nr. … din……. ; 
 
81. Comuna Seaca, prin Consiliul Local al comunei Seaca, cu sediul în Seaca, judeţul Olt, reprezentat de 
BALUTA MARIN ,  în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Seaca, nr. … din……. ; 
 



82. Comuna Sîmbureşti, prin Consiliul Local al comunei Sîmbureşti, cu sediul în Sîmbureşti, judeţul Olt, 
reprezentat de CALUGAROIU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Sîmbureşti, nr. … din……. ; 
 
83. Comuna Sîrbii Măgura, prin Consiliul Local al comunei Sîrbii Măgura, cu sediul în Sîrbii Măgura, 
judeţul Olt, reprezentat de TANASE LUCIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Sîrbii Măgura, nr. … din……. ; 
 
84. Comuna Slătioara, prin Consiliul Local al comunei Slătioara, cu sediul în Slătioara, judeţul Olt, 
reprezentat de CIOCIRLAN SAVU în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Slătioara, nr. … din……. ; 
 
85. Comuna Şopîrliţa, prin Consiliul Local al comunei Şopîrliţa, cu sediul în Şopîrliţa, judeţul Olt, 
reprezentat de NEAGU CRISTINEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Şopîrliţa........,nr. … din……. ; 
 
86. Comuna Spineni, prin Consiliul Local al comunei Spineni, cu sediul în Spineni, judeţul Olt, 
reprezentat de DIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Spineni, nr. … din……. ; 
 
87. Comuna Sprîncenata, prin Consiliul Local al comunei Sprîncenata, cu sediul în Sprîncenata, judeţul 
Olt, reprezentat de TOMA CONSTANTIN GICA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Sprîncenata, nr. … din……. ; 
 
88. Comuna Stoeneşti, prin Consiliul Local al comunei Stoeneşti, cu sediul în Stoeneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de VALE PAUL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Stoeneşti, nr. … din……. ; 
 
99. Comuna Stoicăneşti, prin Consiliul Local al comunei Stoicăneşti, cu sediul în Stoicăneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de PREOTEASA MARIUS PAULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Stoicăneşti, nr. … din……. ; 
 
90. Comuna Strejeşti, prin Consiliul Local al comunei Strejeşti, cu sediul în Strejeşti, judeţul Olt, 
reprezentat de VIZANTIE CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Strejeşti, nr. … din……. ; 
 
91. Comuna Studina, prin Consiliul Local al comunei Studina, cu sediul în Studina, judeţul Olt, 
reprezentat de VASILE MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Studina, nr. … din……. ; 
 
92. Comuna Şerbăneşti, prin Consiliul Local al comunei Şerbăneşti, cu sediul în Şerbăneşti, judeţul Olt, 
reprezentat de PELIGRAD TITI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Şerbăneşti, nr. … din……. ; 
 
93. Comuna Ştefan Cel Mare, prin Consiliul Local al comunei Ştefan Cel Mare, cu sediul în Ştefan Cel 
Mare, judeţul Olt, reprezentat de MAGUREANU VIOREL-MARIUS , în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ştefan Cel Mare, nr. … din……. ; 
 
94. Comuna Tătuleşti, prin Consiliul Local al comunei Tătuleşti, cu sediul în Tătuleşti, judeţul Olt, 
reprezentat de ISTRATE LUCIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Tătuleşti, nr. … din……. ; 
 
95. Comuna Teslui, prin Consiliul Local al comunei Teslui, cu sediul în Teslui, judeţul Olt,  reprezentat de 
RADULET SPIRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Teslui, nr. … din……. ; 
 



96. Comuna Tia Mare, prin Consiliul Local al comunei Tia Mare, cu sediul în Tia Mare, judeţul Olt, 
reprezentat de RADUCEA PETRE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Tia Mare, nr. … din……. ; 
 
97. Comuna Topana, prin Consiliul Local al comunei Topana, cu sediul în Topana, judeţul Olt,   
reprezentat de BARBU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Topana, nr. … din……. ; 
 
98. Comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian, cu sediul în Traian, judeţul Olt, reprezentat 
de NEGRILA MARIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Traian, nr. … din……. ; 
 
99. Comuna Tufeni, prin Consiliul Local al comunei Tufeni, cu sediul în Tufeni, judeţul Olt,  reprezentat 
de SOTAE EUGEN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Tufeni, nr. … din……. ; 
 
100. Comuna Urzica, prin Consiliul Local al comunei Urzica, cu sediul în Urzica, judeţul Olt,  reprezentat 
de SPIRIDON ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Urzica, nr. … din……. ; 
 
101. Comuna  Valea Mare, prin Consiliul Local al comunei Valea Mare, cu sediul în Valea Mare, judeţul 
Olt, reprezentat de RISTEA GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Valea Mare, nr. … din……. ; 
 
102. Comuna Vădastra, prin Consiliul Local al comunei Vădastra, cu sediul în Vădastra, judeţul Olt, 
reprezentat de RADULESCU SORIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vădastra, nr. … din……. ; 
 
103. Comuna Vădăstriţa, prin Consiliul Local al comunei Vădăstriţa, cu sediul în Vădăstriţa, judeţul Olt, 
reprezentat de OPREA STELIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vădăstriţa, nr. … din……. ; 
 
104. Comuna Văleni, prin Consiliul Local al comunei Văleni, cu sediul în Văleni, judeţul Olt, reprezentat 
de BRAGARU MATEI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Văleni, nr. … din……. ; 
 
105. Comuna Verguleasa, prin Consiliul Local al comunei Verguleasa, cu sediul în Verguleasa, judeţul 
Olt, reprezentat de CALINESCU PETRE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Verguleasa , nr. … din……. ; 
 
106. Comuna Vişina, prin Consiliul Local al comunei Vişina, cu sediul în Vişina, judeţul Olt, reprezentat 
de STANESCU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vişina, nr. … din……. ; 
 
107. Comuna Vişina Nouă, prin Consiliul Local al comunei Vişina Nouă, cu sediul în Vişina Nouă, 
judeţul Olt, reprezentat de TOL FLORIN CRISTIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Vişina Nouă, nr. … din……. ; 
 
108. Comuna Vitomireşti, prin Consiliul Local al comunei Vitomireşti, cu sediul în Vitomireşti, judeţul 
Olt, reprezentat de ROTEA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Vitomireşti , nr. … din……. ; 
 
109. Comuna Vîlcele, prin Consiliul Local al comunei Vîlcele, cu sediul în Vîlcele, judeţul Olt, 
reprezentat de BIRIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vîlcele, nr. … din……. ; 
 



110. Comuna Vlădila, prin Consiliul Local al comunei Vlădila, cu sediul în Vlădila, judeţul Olt, 
reprezentat de VANE GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vlădila, nr. … din……. ; 
 
111. Comuna Voineasa, prin Consiliul Local al comunei Voineasa, cu sediul în Voineasa, judeţul Olt, 
reprezentat de COSTACHE CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Voineasa, nr. … din……. ; 
 
112. Comuna Vulpeni, prin Consiliul Local al comunei Vulpeni, cu sediul în Vulpeni, judeţul Olt, 
reprezentat de IOVA DAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vulpeni, nr. … din……. ; 
 
113. Comuna Vultureşti, prin Consiliul Local al comunei Vultureşti, cu sediul în Vultureşti, judeţul Olt, 
reprezentat de TREANTA GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Vultureşti, nr. … din……. , 
 
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, 
s-au asociat şi au înfiinţat „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”,  (denumită 
în continuare „Asociaţia”),  în scopul implementării Proiectului „Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Olt” în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii 
serviciilor de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 
 
II. DENUMIREA 

Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” conform 
dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 62487 din 14.05.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei.  
 

III. SEDIUL 
Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Slatina, str. Arinului, nr.4, bl.B9, scara C, ap.4, 

judeţul Olt.  
 

IV. DURATA: 
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei Slatina;. 
 
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul 
Asociaţiei „„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”” , constituită în scopul înfiinţării, 
organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor publice 
comunitare de salubrizare a localităţilor şi pentru exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei 
publice locale în acest domeniu, în baza mandatului încredinţat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Scopul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” îl constituie implementarea 
Proiectului “Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”.  

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, 
în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 
poluatorul plăteşte, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător, 
precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

În vederea realizării scopului, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” îşi 
propune următoarele obiective: 

a) Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 
b) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului; 



c) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei 
publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a 
coordona politicile şi acţiunile de interes general; 

d) Să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul  de organizare şi funcţionare a 
Serviciului ; 

e) Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare, 
inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii 
directe conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006;  

f) Să încheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, 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 cu modificările şi completările ulterioare;  

g) Să monitorizeze executarea Contractului/Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii 
săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce 
priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi 
calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile 
contractuale să aplice penalităţile contractuale; 

h) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând să crească oportunităţile de finanţare a proiectelor de 
investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

i) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura  tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
 (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unuia/mai 

multor contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile. 
 

VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
    (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ____________ RON, constituit din contribuţia în numerar a 
asociaţilor, după cum urmează : 
- Consiliul local al municipiului Caracal 700 lei; 
   (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi sporit şi prin contribuţii ulterioare, în numerar sau în natură, a 
(al) membrilor asociaţi. 
   (3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, asupra unui 

spaţiu cu destinaţie de sediu social al Asociaţiei, în suprafaţă de 17,28 mp, situat în imobilul din 
municipiul Slatina, str. Arinului, nr.4, bl.B9, sc.C, ap.4, judeţul Olt, aflat în domeniul public al 
judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt şi care este atribuit către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, până la finalizarea implementării proiectului 
“Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
nr.109 /25.09.2008; 

 (4) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
a) contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 
c) donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.  

(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
 
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 
Conducerea Asociaţiei  
 
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 

Asociaţilor, care vor fi Primarii unităţilor administrativ - teritoriale şi Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, 
sau delegaţii acestora, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.  

Mandatul reprezentanţilor este valabil pe durata în care aceştia îndeplinesc mandatul de primar sau 
preşedinte, după caz; 

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 
1. Dl. Paul STĂNESCU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt, 

nr.147 din 27.11.2008 ; 
2. Dl. Bogdan Darius VÎLCOV, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

Slatina, nr. … din……. ; 



3. Dl. Gheorghe ANGHEL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Caracal, nr. … din……. ; 

4.  Dl. Teodor BARBU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Corabia, 
nr. … din……. ; 

5. Dl. Mădălin TEODOSESCU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Balş, nr. … din……. ; 

6. Dl. Constantin NEDELEA, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Scorniceşti, nr. … din……. ; 

7. Dl. Ionel Sorin GHIŢĂ, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Drăgăneşti -Olt, nr. … din……. ; 

8. Dl. Tudor UDRESCU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Corabia, nr. … din……. ; 

9. Dl.  Florin Constantin MATEIANA, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Potcoava, nr. … din……. ; 

10. Dl. ENESCU ION ,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Baldovineşti, nr. … din……. ; 

11. Dl. ANDREI N. Emilian, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Băbiciu, nr. … din……. ; 

12. Dl. MARINEATA Tudor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bălteni, nr. … din……. ; 

13. Dl. GEALAPU VERGIL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bărăşti, nr. … din……. ; 

14. Dl. VLADUT MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bârza, 
nr. … din……. ; 

15. Dl. CHITEZ ILIE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bobiceşti, 
nr. … din……. ; 

16. Dl. MANTEA IONEL,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Brastavăţu, nr. … din……. ; 

17. Dl. ANDRONIE I. FLORENTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Brebeni, nr. … din……. ; 

18. Dl. GAVRILA CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Brâncoveni, nr. … din……. ; 

19. Dl. RADU MILTIADE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bucinişu, nr. … din……. ; 

20. Dl. ROTARU CONSTANTIN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Călui, nr. … din……. ; 

21. Dl. GUSATU DANUT, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cezieni, nr. … din……. ; 

22. Dl. MARANCEA IONEL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cilieni, nr. … din……. ; 

23. Dl. CEPAREANU OVIDIU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cîrlogani, nr. … din……. ; 

24. Dl. STAN NICOLAE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cîrlogani, nr. … din……. ; 

25. Dl. DINUT CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Corbu, nr. … din……. ; 

26. Dl. DIMA VICTOR, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Coteana, 
nr. … din……. ; 

27. Dl. CIOBANU ILIE,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Crîmpoia, nr. … din……. ; 

28. Dl. MURGULET ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cungrea, nr. … din……. ; 

29. Dl. CONSTANTIN VICTOR, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Curtişoara, nr. … din……. ; 

30. Dl. STANIA EUGEN , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Curtişoara, nr. … din……. ; 

31. Dl. BECIU GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Deveselu, nr. … din……. ; 



32. Dl. RADU MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dobreţu, 
nr. … din……. ; 

33. Dl. TUDORASCU GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Dobrosloveni, nr. … din……. ; 

34. Dl. CRACIUNESCU ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Dobroteasa, nr. … din……. ; 

35. Dl. BONDRESCU AUREL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Dobrun, nr. … din……. ; 

36. Dl. PAUN ION ,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Drăghiceni , 
nr. … din……. ; 

37. Dl. POPESCU CONSTANTIN , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Făgeţelu, nr. … din……. ; 

38. Dl. PETRISOR ALEXANDRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Fălcoiu, nr. … din……. ; 

39. Dl. NICOLAE ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Fărcaşele, nr. … din……. ; 

40. Dl. NEREMZA MARIN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Găneasa, nr. … din……. ; 

41. Dl. ANTONIE IULIAN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Găneasa, nr. … din……. ; 

42. Dl. CIOBANU CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Ghimpeţeni, nr. … din……. ; 

43. Dl. IMIREANU DOREL CATALIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Giuvărăşti , nr. … din……. ; 

44. Dl. CRANTA ADRIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Gîrcov, nr. … din……. ; 

45. Dl. POPESCU MARIUS STEFAN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Gostavăţu, nr. … din……. ; 

46. Dl. BECHEANU DUMITRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Grădinari, nr. … din……. ; 

47. Dl. DINCA ION , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Grădinari , 
nr. … din……. ; 

48. Dl. NITULESCU TUDOREL,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Grădinari, nr. … din……. ; 

49. Dl. COJOCARU GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Grădinari, nr. … din……. ; 

50. Dl. PASCU MIREL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ianca, 
nr. … din……. ; 

51. Dl. CORBEANU Z. DUMITRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Iancu Jianu  , nr. … din……. ; 

52. Dl. PERIETEANU GHEORGHE,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Icoana, nr. … din……. ; 

53. Dl. CAPRARU ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ipoteşti, 
nr. … din……. ; 

54. Dl. VELICA L. MIRCEA, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Izbiceni, nr. … din……. ; 

55. Dl. VISAN M. VASILE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Izvoarele, nr. … din……. ; 

56. Dl. NEGREANU ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Leleasca, nr. … din……. ; 

57. Dl. BECHEANU ALEXANDRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Mărunţei, nr. … din……. ; 

58. Dl. DOBRITA CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Mihăeşti, nr. … din……. ; 

59. Dl. SBURLIS GIGI, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Milcov, 
nr. … din……. ; 

60. Dl. BARBU NICOLAE,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Morunglav, nr. … din……. ; 



61. Dl. SERBAN CONSTANTIN MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Movileni, nr. … din……. ; 

62. Dl. TIUTIU GHEORGHE-FLORIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Nicolae Titulescu, nr. … din……. ; 

63. Dl. UDREA TUDOR, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local, nr. … 
din……. ; 

64. Dl.  MATEI TUDOR, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oboga, 
nr. … din……. ; 

65. Dl. BURCIU VALERIN ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Oporelu , nr. … din……. ; 

66. Dl. SCURTU MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Optaşi 
Măgura, nr. … din……. ; 

67. Dl. OITA VIOREL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Orlea, nr. 
… din……. ; 

68. Dl. AMZU NICOLAE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Osica 
de Jos, nr. … din……. ; 

69. Dl. CIOCAN ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Osica de 
Sus, nr. … din……. ; 

70. Dl. LUTA ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Perieţi , nr. … 
din……. ; 

71. Dl. STEFANICA GELU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Perieţi , nr. … din……. ; 

72. Dl. PREDA IULIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pleşoiu, 
nr. … din……. ; 

73. Dl. BARASCU M. IULIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Poboru, nr. … din……. ; 

74. Dl. GHEORGHE FLOREA, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Priseaca, nr. … din……. ; 

75. Dl. COTIGA VIOREL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Radomireşti, nr. … din……. ; 

76. Dl. BALA DAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Redea, nr. … 
din……. ; 

77. Dl. SARBU VERGIL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Rotunda, nr. … din……. ; 

78. Dl. CHIREA ALEXANDRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Rusăneşti, nr. … din……. ; 

79. Dl. CALIN MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Scărişoara, nr. … din……. ; 

80. Dl. IONESCU CORNEL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Schitu, nr. … din……. ; 

81. Dl. BALUTA MARIN ,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Seaca, nr. … din……. ; 

82. Dl. CALUGAROIU GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Sîmbureşti, nr. … din……. ; 

83. Dl. TANASE LUCIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sîrbii 
Măgura, nr. … din……. ; 

84. Dl. CIOCIRLAN SAVU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Slătioara, nr. … din……. ; 

85. Dl. NEAGU CRISTINEL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Şopîrliţa........,nr. … din……. ; 

86. Dl. DIN ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local, nr. … 
din……. ; 

87. Dl. TOMA CONSTANTIN GICA, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Sprîncenata, nr. … din……. ; 

88. Dl. VALE PAUL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Stoeneşti, 
nr. … din……. ; 

99. Dl. PREOTEASA MARIUS PAULIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Stoicăneşti, nr. … din……. ; 



90. Dl. VIZANTIE CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Strejeşti, nr. … din……. ; 

91. Dl. VASILE MARIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Studina, nr. … din……. ; 

92. Dl. PELIGRAD TITI, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Şerbăneşti, nr. … din……. ; 

93. Dl. MAGUREANU VIOREL-MARIUS, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Ştefan Cel Mare ,nr. … din……. ; 

94. Dl. ISTRATE LUCIAN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Tătuleşti, nr. … din……. ; 

95. Dl. RADULET SPIRU, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Teslui, nr. … din……. ; 

96. Dl. RADUCEA PETRE,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tia 
Mare, nr. … din……. ; 

97. Dl. BARBU GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
........,nr. … din……. ; 

98. Dl. NEGRILA MARIAN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Traian, nr. … din……. ; 

99. Dl. SOTAE EUGEN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tufeni, 
nr. … din……. ; 

100. Dl. SPIRIDON ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Urzica, 
nr. … din……. ; 

101. Dl. RISTEA GHEORGHE,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Valea Mare,nr. … din……. ; 

102. Dl. RADULESCU SORIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vădastra, nr. … din……. ; 

103. Dl. OPREA STELIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vădăstriţa, nr. … din……. ; 

104. Dl. BRAGARU MATEI, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Văleni, nr. … din……. ; 

105. Dl. CALINESCU PETRE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Verguleasa , nr. … din……. ; 

106. Dl. STANESCU CONSTANTIN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local  Vişina, nr. … din……. ; 

107. Dl. TOL FLORIN CRISTIAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Vişina Nouă, nr. … din……. ; 

108. Dl. ROTEA CONSTANTIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Vitomireşti , nr. … din……. ; 

109. Dl. BIRIN ION, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vîlcele, nr. 
… din……. ; 

110. Dl. VANE GHEORGHE , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vlădila, nr. … din……. ; 

111. Dl. COSTACHE CONSTANTIN,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Voineasa, nr. … din……. ; 

112. Dl. IOVA DAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vulpeni, nr. 
… din……. ; 

113. Dl. TREANTA GHEORGHE, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Vultureşti, nr. … din……. ; 

 
Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în 

statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se 
prevede expres altfel 

 
Administrarea Asociaţiei 

 
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele 

Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioada de 2  ani. Componenţa 



consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor 
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  

Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director. 
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director : 

 ………….. [date de identificare] – Preşedintele Asociaţiei 
 ………….. [date de identificare] 
 ………….. [date de identificare] 

 
 
 
Controlul Financiar al Asociaţiei 

 
 Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 

membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
 Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:  

-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
   
VIII.  Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte Dna. 
MARINESCU GABRIELA, cetăţean român, domiciliat în SLATINA, str. Nicolae Titulescu, nr.39, sc.A, 
ap.8, titular C.I., seria OT, nr.119038, eliberat(ă) de Poliţia Slatina, la data de 06.02.2002.  

 Prezentul act constitutiv a fost redactat în 15 (cincisprezece) exemplare originale, azi, data 
autentificării.  
 

ASOCIAŢII 
1. Judeţul 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 BALŞ,  
Prin  Primar Mădălin TEODOSESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 
5. Oraşul CORABIA,  
Prin  Primar Teodor BARBU 
[semnătura şi ştampila] 
 
6. Oraşul SCORNICEŞTI,  
Prin  Primar Constantin NEDELEA 
[semnătura şi ştampila] 
 
7. Oraşul DRĂGĂNEŞTI -OLT 
Prin  Primar Ionel Sorin GHIŢĂ 
[semnătura şi ştampila] 
 
8. Oraşul PIATRA- OLT 



Prin  Primar Tudor UDRESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 
9. Oraşul POTCOAVA 
Prin  Primar Florin Constantin MATEIANA 
[semnătura şi ştampila] 
 
10. Comuna  BALDOVINEŞTI 
Prin  Primar Ion ENESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 
11. Comuna  BĂBICIU 
Prin  Primar  Emilian ANDREI 
[semnătura şi ştampila] 
 
12. Comuna  BĂLTENI 
Prin  Primar Tudor MARINEAŢĂ 
[semnătura şi ştampila] 
 
13. Comuna  BĂRĂŞTI 
Prin  Primar Virgil GEALAPU 
[semnătura şi ştampila] 
 
14. Comuna  Bârza   
Prin  Primar VLADUT Marin 
[semnătura şi ştampila] 
 
15. Comuna  Bobiceşti 
Prin  Primar CHITEZ Ilie 
[semnătura şi ştampila] 
16. Comuna  Brastavăţu 
Prin  Primar MANTEA Ionel 
[semnătura şi ştampila] 
 
17. Comuna Brebeni   
Prin  Primar ANDRONIE I. Florentin 
[semnătura şi ştampila] 
 
18. Comuna  Brâncoveni 
Prin  Primar GAVRILĂ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
19. Comuna  Bucinişu 
Prin  Primar Radu MILTIADE 
[semnătura şi ştampila] 
 
20. Comuna Călui  
Prin  Primar ROTARU Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
21. Comuna Cezieni   
Prin  Primar GUŞATU Dănuţ 
[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  Coloneşti 
Prin  Primar STAN Nicolae  
[semnătura şi ştampila] 
 
25. Comuna Corbu   
Prin  Primar DINUŢ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
26. Comuna  Coteana 
Prin  Primar DIMA Victor 
[semnătura şi ştampila] 
 
27. Comuna  Crîmpoia 
Prin  Primar CIOBANU Ilie 
[semnătura şi ştampila] 
 
28. Comuna  Cungrea 
Prin  Primar MURGULEŢ Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
29. Comuna  Curtişoara 
Prin  Primar Constantin Victor 
[semnătura şi ştampila] 
 
30. Comuna  Dăneasa 
Prin  Primar STANIA Eugen 
[semnătura şi ştampila] 
 
31. Comuna  Deveselu 
Prin  Primar BECIU Gheorghe 
[semnătura şi ştampila] 
 
32. Comuna  Dobreţu 
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] 
 
35. Comuna  Dobrun 
Prin  Primar BONDRESCU Aurel 
[semnătura şi ştampila] 
 
36. Comuna  Drăghiceni 
Prin  Primar PĂUN Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
37. Comuna  Făgeţelu 



Prin Primar Popescu Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
38. Comuna   Fălcoiu 
Prin  Primar PETRIŞOR Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
39. Comuna  Fărcaşele 
Prin  Primar NICOLAE Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
40. Comuna  Găneasa 
Prin  Primar NEREMZA Marin 
[semnătura şi ştampila] 
 
41. Comuna Găvăneşti 
Prin  Primar ANTONIE Iulian 
[semnătura şi ştampila] 
 
42. Comuna  Ghimpeţeni 
Prin  Primar CIOBANU Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
43. Comuna  Giuvărăşti 
Prin  Primar IMIREANU Dorel Cătălin 
[semnătura şi ştampila] 
44. Comuna  Gîrcov 
Prin  Primar CRANTA Adrian 
[semnătura şi ştampila] 
 
45. Comuna Gostavăţu 
Prin  Primar POPESCU Marius Ştefan 
[semnătura şi ştampila] 
 
46. Comuna  Grădinari 
Prin  Primar BECHEANU Dumitru 
[semnătura şi ştampila] 
 
47. Comuna  Grădinile 
Prin  Primar DINCĂ Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
48. Comuna  Grojdibu 
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  
[semnătura şi ştampila] 
 
53. Comuna  Ipoteşti  
Prin  Primar CĂPRARU Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
54.Comuna  Izbiceni  
Prin  Primar VELICA L. Mircea 
[semnătura şi ştampila] 
 
55. Comuna  Izvoarele  
Prin  Primar VIŞAN M. Vasile 
[semnătura şi ştampila] 
 
56. Comuna  Leleasca 
Prin  Primar NEGREANU Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
57. Comuna  Mărunţei 
Prin  Primar BECHEANU Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
58. Comuna  Mihăeşti 
Prin  Primar DOBRIŢĂ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
59. Comuna  Milcov 
Prin  Primar SBURLIŞ Gigi 
[semnătura şi ştampila] 
60. Comuna  Morunglav 
Prin  Primar BARBU Nicolae  
[semnătura şi ştampila] 
 
61. Comuna Movileni 
Prin  Primar ŞERBAN Constantin Marin  
[semnătura şi ştampila] 
 
62. Comuna  Nicolae Titulescu 
Prin  Primar TIUTIU Gheorghe- Florin  
[semnătura şi ştampila] 
 
63. Comuna  Obârşia 
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  Optaşi 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] 
 
70. Comuna  Perieţi 
Prin  Primar LUŢĂ Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
71. Comuna  Pîrşcoveni  
Prin  Primar ŞTEFĂNICĂ Gelu  
[semnătura şi ştampila] 
 
72. Comuna  Pleşoiu 
Prin  Primar PREDA Iulian  
[semnătura şi ştampila] 
 
73. Comuna  Poboru  
Prin  Primar BĂRAŞCU  M. Iulian  
[semnătura şi ştampila] 
 
74. Comuna  Priseaca 
Prin  Primar GHEORGHE Florea 
[semnătura şi ştampila] 
 
75. Comuna  Radomireşti  
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  Rusăneşti 
Prin  Primar CHIREA Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
79. Comuna  Scărişoara 
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  Sîmbureşti 
Prin  Primar CĂLUGĂROIU Gheorghe  
[semnătura şi ştampila] 
 
83. Comuna  Sîrbii Măgura 
Prin  Primar TĂNASE Lucian  
[semnătura şi ştampila] 
84. Comuna  Slătioara 
Prin  Primar CIOCIRLAN Savu 
[semnătura şi ştampila] 
 
85. Comuna  Şopîrliţa 
Prin  Primar NEAGU Cristinel  
[semnătura şi ştampila] 
 
86. Comuna  Spineni 
Prin  Primar DINU Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
87. Comuna  Sprîncenata  
Prin  Primar TOMA Constantin Gică 
[semnătura şi ştampila] 
 
88. Comuna  Stoieneşti 
Prin  Primar VALE Paul  
[semnătura şi ştampila] 
 
89. Comuna  Stoicăneşti 
Prin  Primar PREOTEASA Marius Paulian 
[semnătura şi ştampila] 
 
90. Comuna  Strejeşti 
Prin  Primar VIZANTIE Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
91. Comuna  Studina 
Prin  Primar VASILE Marin  
[semnătura şi ştampila] 
92. Comuna  Şerbăneşti 
Prin  Primar PELIGRAD Titi  
[semnătura şi ştampila] 
 
93. Comuna  Ştefan cel Mare 
Prin  Primar MĂGUREANU Viorel-Marius 
[semnătura şi ştampila] 
 
94. Comuna  Tătuleşti  
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  
[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  Vădastra 
Prin  Primar RĂDULESCU Sorin 
[semnătura şi ştampila] 
 
103. Comuna  Vădăstriţa 
Prin  Primar Oprea Stelian 
[semnătura şi ştampila] 
 
104. Comuna Văleni 
Prin  Primar BRAGARU Matei 
[semnătura şi ştampila] 
 
105. Comuna  Verguleasa 
Prin  Primar CĂLINESCU Petre 
[semnătura şi ştampila] 
 
106. Comuna  Vişina 
Prin  Primar STĂNESCU Constantin  
[semnătura şi ştampila] 
 
107. Comuna  Vişina Nouă 
Prin  Primar TOL Florin Cristian 
[semnătura şi ştampila] 
108. Comuna  Vitomireşti  
Prin  Primar ROTEA Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
109. Comuna  Vîlcele 
Prin  Primar BIRIN Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
110. Comuna  Vlădila 
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  Vultureşti 
Prin  Primar TREANŢĂ Gheorghe 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTUL 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT ECO” 

pentru serviciul de gestionare integrată a deşeurilor municipale în judeţul Olt 
 
 

Asociaţii : 
2. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, jud. Olt, cod 
230025, reprezentat de Paul STĂNESCU, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt, nr.147 din 27.11.2008 ; 
 
2.   Municipiul Slatina,  prin Consiliul Local al municipiului Slatina, cu sediul în Slatina, str. Mihail 
Kogălniceanu,  nr.1, jud. Olt, reprezentat de Bogdan Darius VÎLCOV, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Slatina, nr. … din……. ; 
 
3.   Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al municipiului Caracal, cu sediul în Caracal,  str. Piaţa 
Victoriei, nr.10, judeţul Olt, cod 235200, reprezentat de Gheorghe ANGHEL, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Caracal, nr. … din……. ; 
 
4. Oraşul Corabia, prin Consiliul Local al oraşului Corabia, cu sediul în Corabia,  str. Cuza Vodă, nr. 54, 
jud. Olt, cod ..., reprezentat de Teodor BARBU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Corabia, nr. … din……. ; 
 
5. Oraşul Balş, prin Consiliul Local al oraşului Balş, cu sediul în Balş str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, jud. 
Olt, cod ..., reprezentat de Mădălin TEODOSESCU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Balş, nr. … din……. ; 
 
6. Oraşul Scorniceşti, prin Consiliul Local al oraşului Scorniceşti, cu sediul în Scorniceşti,  str. B-dul 
Muncii, nr. 13, jud. Olt, cod ..., reprezentat de Constantin NEDELEA, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Scorniceşti, nr. … din……. ; 
 
7. Oraşul Drăgăneşti – Olt, prin Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti –Olt, cu sediul în Drăgăneşti -Olt , 
str. Nicolae Titulescu,  nr. 150, jud. Olt, cod ..., reprezentat de Ionel Sorin GHIŢĂ, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Drăgăneşti -Olt, nr. … din……. ; 
 
8. Oraşul Piatra – Olt, prin Consiliul Local al oraşului Piatra- Olt, cu sediul în Piatra- Olt, str. Florilor, nr. 
2, jud. Olt, cod ..., reprezentat de Tudor UDRESCU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Corabia, nr. … din……. ; 
 
9. Oraşul Potcoava, prin Consiliul Local al oraşului Potcoava, cu sediul în Potcoava, jud. Olt, cod ..., 
reprezentat de Florin Constantin MATEIANA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Potcoava, nr. … din……. ; 
 
10. Comuna Baldovineşti, prin Consiliul Local al comunei Baldovineşti, cu sediul în Baldovineşti, jud 
Olt,  reprezentat de ENESCU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Baldovineşti, nr. … din……. ; 
 
11. Comuna  Băbiciu, prin Consiliul Local al comunei Băbiciu, cu sediul în Băbiciu , jud Olt, reprezentat 
de ANDREI N. Emilian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Băbiciu, nr. … din……. ; 



 
12. Comuna  Bălteni, prin Consiliul Local al comunei  Bălteni, cu sediul în Bălteni , jud Olt, reprezentat 
de MARINEATA Tudor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Bălteni, nr. … din……. ; 
 
13. Comuna Bărăşti, prin Consiliul Local al comunei Bărăşti, cu sediul în Bărăşti , jud Olt, reprezentat de 
GEALAPU VERGIL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Bărăşti, nr. … din……. ; 
 
14. Comuna Bârza, prin Consiliul Local al comunei Bârza, cu sediul în Bârza, reprezentat de VLADUT 
MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bârza, nr. 
… din……. ; 
 
15. Comuna  Bobiceşti, prin Consiliul Local al comunei Bobiceşti, cu sediul în Bobiceşti , jud Olt, 
reprezentat de CHITEZ ILIE , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Bobiceşti, nr. … din……. ; 
 
16. Comuna Brastavăţu, prin Consiliul Local al comunei Brastavăţu, cu sediul în  Brastavăţu, jud Olt, 
reprezentat de MANTEA IONEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Brastavăţu, nr. … din……. ; 
 
17. Comuna Brebeni, prin Consiliul Local al comunei Brebeni, cu sediul în Brebeni, jud Olt, reprezentat 
de ANDRONIE I. FLORENTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Brebeni, nr. … din……. ; 
 
18. Comuna Brâncoveni, prin Consiliul Local al comunei Brâncoveni, cu sediul în Brâncoveni, jud Olt, 
reprezentat de GAVRILA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Brâncoveni, nr. … din……. ; 
 
19. Comuna  Bucinişu, prin Consiliul Local al comunei Bucinişu, cu sediul în Bucinişu, jud Olt, 
reprezentat de RADU MILTIADE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Bucinişu, nr. … din……. ; 
 
20. Comuna Călui, prin Consiliul Local al comunei Călui, cu sediul în Călui, jud Olt, reprezentat de 
ROTARU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Călui, nr. … din……. ; 
 
21. Comuna Cezieni, prin Consiliul Local al comunei Cezieni, cu sediul în Cezieni, jud Olt, reprezentat de 
GUSATU DANUT, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Cezieni, nr. … din……. ; 
 
22. Comuna Cilieni, prin Consiliul Local al comunei Cilieni, cu sediul în Cilieni, reprezentat de 
MARANCEA IONEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Cilieni, nr. … din……. ; 
 
23. Comuna Cîrlogani, prin Consiliul Local al comunei Cîrlogani, cu sediul în Cîrlogani, jud Olt, 
reprezentat de CEPAREANU OVIDIU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Cîrlogani, nr. … din……. ; 
 
24. Comuna  Coloneşti, prin Consiliul Local al comunei Coloneşti, cu sediul în Coloneşti, jud Olt, 
reprezentat de STAN NICOLAE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Coloneşti, nr. … din……. ; 
 
25. Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în Corbu, jud Olt, reprezentat de 
DINUT CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Corbu, nr. … din……. ; 
 



26. Comuna Coteana, prin Consiliul Local al comunei Coteana, cu sediul în Coteana , jud Olt, reprezentat 
de DIMA VICTOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Coteana, nr. … din……. ; 
 
27. Comuna Crîmpoia, prin Consiliul Local al comunei Crîmpoia, cu sediul în Crîmpoia, jud Olt, 
reprezentat de CIOBANU ILIE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Crîmpoia, nr. … din……. ; 
 
28. Comuna Cungrea, prin Consiliul Local al comunei Cungrea, cu sediul în Cungrea , jud Olt, 
reprezentat de MURGULET ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Cungrea, nr. … din……. ; 
 
29. Comuna Curtişoara, prin Consiliul Local al comunei Curtişoara, cu sediul în Curtişoara, jud Olt, 
reprezentat de CONSTANTIN VICTOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Curtişoara, nr. … din……. ; 
 
30. Comuna Dăneasa, prin Consiliul Local al comunei Dăneasa, cu sediul în Dăneasa,  reprezentat de 
STANIA EUGEN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Dăneasa, nr. … din……. ; 
 
31. Comuna Deveselu, prin Consiliul Local al comunei Deveselu, cu sediul în Deveselu, jud Olt, 
reprezentat de BECIU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Deveselu, nr. … din……. ; 
 
32. Comuna Dobreţu, prin Consiliul Local al comunei  Dobreţu, cu sediul în Dobreţu , jud Olt, reprezentat 
de RADU MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Dobreţu, nr. … din……. ; 
 
33. Comuna Dobrosloveni, prin Consiliul Local al comunei Dobrosloveni, cu sediul în Dobrosloveni, jud 
Olt, reprezentat de TUDORASCU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Dobrosloveni, nr. … din……. ; 
 
34. Comuna Dobroteasa, prin Consiliul Local al comunei Dobroteasa, cu sediul în Dobroteasa, jud Olt, 
reprezentat de CRACIUNESCU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Dobroteasa, nr. … din……. ; 
 
35. Comuna Dobrun, prin Consiliul Local al comunei Dobrun, cu sediul în Dobrun, jud Olt, reprezentat 
de BONDRESCU AUREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Dobrun, nr. … din……. ; 
 
36. Comuna Drăghiceni, prin Consiliul Local al comunei Drăghiceni, cu sediul în Drăghiceni , jud Olt, 
reprezentat de PAUN ION , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Drăghiceni, nr. … din……. ; 
 
37. Comuna Făgeţelu, prin Consiliul Local al comunei Făgeţelu, cu sediul în Făgeţelu, jud Olt, reprezentat 
de POPESCU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Făgeţelu, nr. … din……. ; 
 
38. Comuna Fălcoiu, prin Consiliul Local al comunei Fălcoiu, cu sediul în Fălcoiu, jud Olt, reprezentat de 
PETRISOR ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Fălcoiu, nr. … din……. ; 
 
39. Comuna Fărcaşele, prin Consiliul Local al comunei Fărcaşele, cu sediul în Fărcaşele, jud Olt, 
reprezentat de NICOLAE ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Fărcaşele, nr. … din……. ; 
 



40. Comuna Găneasa, prin Consiliul Local al comunei Găneasa, cu sediul în Găneasa, jud Olt, reprezentat 
de NEREMZA MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Găneasa, nr. … din……. ; 
 
41. Comuna Găvăneşti, prin Consiliul Local al comunei Găvăneşti, cu sediul în Găvăneşti, jud Olt, 
reprezentat de ANTONIE IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Găvăneşti, nr. … din……. ; 
 
42. Comuna Ghimpeţeni, prin Consiliul Local al comunei Ghimpeţeni, cu sediul în Ghimpeţeni, jud Olt, 
reprezentat de CIOBANU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Ghimpeţeni, nr. … din……. ; 
 
43. Comuna Giuvărăşti, prin Consiliul Local al comunei Giuvărăşti, cu sediul în Giuvărăşti, jud Olt, 
reprezentat de IMIREANU DOREL CATALIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Giuvărăşti , nr. … din……. ; 
 
44. Comuna Gîrcov, prin Consiliul Local al comunei Gîrcov, cu sediul în Gîrcov, jud Olt, reprezentat de 
CRANTA ADRIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Gîrcov, nr. … din……. ; 
 
45. Comuna Gostavăţu, prin Consiliul Local al comunei Gostavăţu, cu sediul în Gostavăţu, jud Olt, 
reprezentat de POPESCU MARIUS STEFAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Gostavăţu, nr. … din……. ; 
 
46. Comuna Grădinari, prin Consiliul Local al comunei Grădinari, cu sediul în Grădinari, jud Olt, 
reprezentat de BECHEANU DUMITRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Grădinari, nr. … din……. ; 
 
47. Comuna Grădinile, prin Consiliul Local al comunei Grădinile cu sediul în Grădinile, jud Olt, 
reprezentat de DINCA ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Grădinile, nr. … din……. ; 
 
48. Comuna Grojdibodu, prin Consiliul Local al comunei Grojdibodu, cu sediul în Grojdibodu, jud Olt, 
reprezentat de NITULESCU TUDOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Grojdibodu, nr. … din……. ; 
 
49. Comuna Gura Padinii, prin Consiliul Local al comunei Gura Padinii, cu sediul în Gura Padinii, jud 
Olt, reprezentat de COJOCARU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Gura Padinii, nr. … din……. ; 
 
50. Comuna Ianca, prin Consiliul Local al comunei Ianca, cu sediul în Ianca, jud Olt, reprezentat de 
PASCU MIREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Ianca, nr. … din……. ; 
 
51. Comuna Iancu Jianu, prin Consiliul Local al comunei Iancu Jianu, cu sediul în Iancu Jianu, jud Olt, 
reprezentat de CORBEANU Z. DUMITRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Iancu Jianu  , nr. … din……. ; 
 
52. Comuna Icoana, prin Consiliul Local al comunei Icoana, cu sediul în Icoana, jud Olt, reprezentat de 
PERIETEANU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Icoana, nr. … din……. ; 
 
53. Comuna Ipoteşti, prin Consiliul Local al comunei Ipoteşti, cu sediul în Ipoteşti, jud Olt, reprezentat de 
CAPRARU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Ipoteşti, nr. … din……. ; 
 



54. Comuna Izbiceni, prin Consiliul Local al comunei Izbiceni, cu sediul în Izbiceni, jud Olt, reprezentat 
de VELICA L. MIRCEA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Izbiceni, nr. … din……. ; 
 
55. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele cu sediul în Izvoarele,  jud. Olt, 
reprezentat de VISAN M. VASILE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Izvoarele, nr. … din……. ; 
 
56. Comuna Leleasca, prin Consiliul Local al comunei Leleasca, cu sediul în Leleasca , jud Olt, 
reprezentat de NEGREANU ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Leleasca, nr. … din……. ; 
 
57. Comuna Mărunţei, prin Consiliul Local al comunei Mărunţei, cu sediul în Mărunţei, jud Olt, 
reprezentat de BECHEANU ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Mărunţei, nr. … din……. ; 
 
58. Comuna Mihăeşti, prin Consiliul Local al comunei Mihăeşti, cu sediul în Mihăeşti, jud Olt, 
reprezentat de DOBRITA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Mihăeşti, nr. … din……. ; 
 
59. Comuna Milcov, prin Consiliul Local al comunei Milcov, cu sediul în Milcov, jud Olt, reprezentat de 
SBURLIS GIGI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Milcov, nr. … din……. ; 
 
60. Comuna Morunglav, prin Consiliul Local al comunei Morunglav, cu sediul în Morunglav, jud Olt, 
reprezentat de BARBU NICOLAE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Morunglav, nr. … din……. ; 
 
61. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în Movileni, jud Olt, 
reprezentat de SERBAN CONSTANTIN MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Movileni, nr. … din……. ; 
 
62. Comuna Nicolae Titulescu, prin Consiliul Local al comunei Nicolae Titulescu, cu sediul în Nicolae 
Titulescu, jud Olt, reprezentat de TIUTIU GHEORGHE-FLORIN, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nicolae Titulescu, nr. … din……. ; 
 
63. Comuna Obârşia, prin Consiliul Local al comunei Obârşia, cu sediul în Obârşia, jud Olt, reprezentat 
de UDREA TUDOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local, nr. … din……. ; 
 
64. Comuna Oboga, prin Consiliul Local al comunei Oboga, cu sediul în Oboga, jud Olt, reprezentat de 
MATEI TUDOR, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Oboga, nr. … din……. ; 
 
65. Comuna Oporelu, prin Consiliul Local al comunei Oporelu, cu sediul în Oporelu, jud Olt, reprezentat 
de BURCIU VALERIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Oporelu , nr. … din……. ; 
 
66. Comuna Optaşi Măgura, prin Consiliul Local al comunei Optaşi Măgura, cu sediul în Optaşi Măgura, 
jud. Olt, reprezentat de SCURTU MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Optaşi Măgura, nr. … din……. ; 
 
67. Comuna Orlea, prin Consiliul Local al comunei Orlea, cu sediul în Orlea, jud Olt, reprezentat de 
OITA VIOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Orlea, nr. … din……. ; 
 



68. Comuna Osica de Jos, prin Consiliul Local al comunei Osica de Jos, cu sediul în Osica de Jos, jud. 
Olt, reprezentat de AMZU NICOLAE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Osica de Jos, nr. … din……. ; 
 
69. Comuna Osica de Sus, prin Consiliul Local al comunei Osica de Sus, cu sediul în Osica de Sus, jud 
Olt, reprezentat de CIOCAN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Osica de Sus, nr. … din……. ; 
 
70. Comuna Perieţi, prin Consiliul Local al comunei Perieţi, cu sediul în Perieţi, jud Olt, reprezentat de 
LUTA ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Perieţi , 
nr. … din……. ; 
 
71. Comuna Pîrşcoveni, prin Consiliul Local al comunei Perieţi, cu sediul în Perieţi, jud Olt, reprezentat 
de STEFANICA GELU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Perieţi , nr. … din……. ; 
 
72. Comuna Pleşoiu, prin Consiliul Local al comunei Pleşoiu, cu sediul în Pleşoiu, reprezentat de PREDA 
IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pleşoiu, 
nr. … din……. ; 
 
73. Comuna Poboru, prin Consiliul Local al comunei Poboru, cu sediul în Poboru , jud Olt, reprezentat de 
BARASCU M. IULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Poboru, nr. … din……. ; 
 
74. Comuna Priseaca, prin Consiliul Local al comunei Priseaca, cu sediul în Priseaca , jud Olt, reprezentat 
de GHEORGHE FLOREA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Priseaca, nr. … din……. ; 
 
75. Comuna Radomireşti, prin Consiliul Local al comunei Radomireşti, cu sediul în Radomireşti, jud Olt, 
reprezentat de COTIGA VIOREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Radomireşti, nr. … din……. ; 
 
76. Comuna Redea, prin Consiliul Local al comunei Redea, cu sediul în Redea, jud Olt, reprezentat de 
BALA DAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Redea, 
nr. … din……. ; 
 
77. Comuna Rotunda, prin Consiliul Local al comunei  Rotunda, cu sediul în Rotunda,  jud. Olt, 
reprezentat de SARBU VERGIL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Rotunda, nr. … din……. ; 
 
78. Comuna Rusăneşti, prin Consiliul Local al comunei  Rusăneşti, cu sediul în Rusăneşti, jud Olt, 
reprezentat de CHIREA ALEXANDRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Rusăneşti, nr. … din……. ; 
 
79. Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local al comunei Scărişoara, cu sediul în Scărişoara, jud Olt, 
reprezentat de CALIN MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Scărişoara, nr. … din……. ; 
 
80. Comuna Schitu, prin Consiliul Local al comunei Schitu, cu sediul în Schitu, jud Olt, reprezentat de 
IONESCU CORNEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Schitu, nr. … din……. ; 
 
81. Comuna  Seaca, prin Consiliul Local al comunei Seaca, cu sediul în Seaca, jud Olt, reprezentat de 
BALUTA MARIN,  în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Seaca, nr. … din……. ; 
 



82. Comuna Sîmbureşti, prin Consiliul Local al comunei Sîmbureşti, cu sediul în Sîmbureşti, reprezentat 
de CALUGAROIU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Sîmbureşti, nr. … din……. ; 
 
83. Comuna Sîrbii Măgura, prin Consiliul Local al comunei Sîrbii Măgura, cu sediul în Sîrbii Măgura, 
jud Olt, reprezentat de TANASE LUCIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Sîrbii Măgura, nr. … din……. ; 
 
84. Comuna Slătioara, prin Consiliul Local al comunei Slătioara, cu sediul în Slătioara , jud Olt, 
reprezentat de CIOCIRLAN SAVU în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Slătioara, nr. … din……. ; 
 
85. Comuna Şopîrliţa, prin Consiliul Local al comunei Şopîrliţa, cu sediul în Şopîrliţa, reprezentat de 
NEAGU CRISTINEL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Şopîrliţa........,nr. … din……. ; 
 
86. Comuna Spineni, prin Consiliul Local al comunei Spineni, cu sediul în Spineni, jud Olt, reprezentat de 
DIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Spineni, 
nr. … din……. ; 
 
87. Comuna Sprîncenata, prin Consiliul Local al comunei Sprîncenata, cu sediul în Sprîncenata, 
reprezentat de TOMA CONSTANTIN GICA, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Sprîncenata, nr. … din……. ; 
 
88. Comuna Stoeneşti, prin Consiliul Local al comunei Stoeneşti, cu sediul în Stoeneşti jud Olt, 
reprezentat de VALE PAUL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Stoeneşti, nr. … din……. ; 
 
99. Comuna Stoicăneşti, prin Consiliul Local al comunei Stoicăneşti, cu sediul în Stoicăneşti, jud Olt, 
reprezentat de PREOTEASA MARIUS PAULIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Stoicăneşti, nr. … din……. ; 
 
90. Comuna Strejeşti, prin Consiliul Local al comunei Strejeşti, cu sediul în Strejeşti, jud Olt, reprezentat 
de VIZANTIE CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Strejeşti, nr. … din……. ; 
 
91. Comuna Studina, prin Consiliul Local al comunei Studina, cu sediul în Studina, jud Olt, reprezentat 
de VASILE MARIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Studina, nr. … din……. ; 
 
92. Comuna Şerbăneşti, prin Consiliul Local al comunei Şerbăneşti, cu sediul în Şerbăneşti, jud Olt, 
reprezentat de PELIGRAD TITI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Şerbăneşti, nr. … din……. ; 
 
93. Comuna Ştefan Cel Mare, prin Consiliul Local al comunei Ştefan Cel Mare, cu sediul în Ştefan Cel 
Mare, jud Olt, reprezentat de MAGUREANU VIOREL-MARIUS, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ştefan Cel Mare ,nr. … din……. ; 
 
94. Comuna Tătuleşti, prin Consiliul Local al comunei Tătuleşti, cu sediul în Tătuleşti, jud Olt, 
reprezentat de ISTRATE LUCIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Tătuleşti, nr. … din……. ; 
 
95. Comuna Teslui, prin Consiliul Local al comunei Teslui, cu sediul în Teslui, jud Olt,  reprezentat de 
RADULET SPIRU, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Teslui, nr. … din……. ; 
 



96. Comuna Tia Mare, prin Consiliul Local al comunei Tia Mare,  cu sediul în Tia Mare, jud Olt, 
reprezentat de RADUCEA PETRE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Tia Mare, nr. … din……. ; 
 
 
 
 
 
97. Comuna Topana, prin Consiliul Local al comunei cu sediul în Topana, jud Olt, reprezentat de 
BARBU GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Topana,........,nr. … din……. ; 
 
98. Comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian, cu sediul în Traian, jud Olt, reprezentat de 
NEGRILA MARIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Traian, nr. … din……. ; 
 
99. Comuna  Tufeni, prin Consiliul Local al comunei Tufeni, cu sediul în Tufeni, jud Olt,  reprezentat de 
SOTAE EUGEN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Tufeni, nr. … din……. ; 
 
100. Comuna Urzica, prin Consiliul Local al comunei Urzica, cu sediul în Urzica, jud. Olt,  reprezentat de 
SPIRIDON ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Urzica, nr. … din……. ; 
 
101. Comuna Valea Mare, prin Consiliul Local al comunei Valea Mare, cu sediul în Valea Mare, jud Olt, 
reprezentat de RISTEA GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Valea Mare, nr. … din……. ; 
 
102. Comuna Vădastra, prin Consiliul Local al comunei Vădastra, cu sediul în Vădastra, jud Olt, 
reprezentat de RADULESCU SORIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vădastra, nr. … din……. ; 
 
103. Comuna Vădăstriţa, prin Consiliul Local al comunei Vădăstriţa, cu sediul în Vădăstriţa jud Olt, 
reprezentat de OPREA STELIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vădăstriţa, nr. … din……. ; 
 
104. Comuna Văleni, prin Consiliul Local al comunei Văleni, cu sediul în Văleni, jud Olt,  reprezentat de 
BRAGARU MATEI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Văleni, nr. … din……. ; 
 
105. Comuna Verguleasa, prin Consiliul Local al comunei Verguleasa, cu sediul în Verguleasa jud Olt, 
reprezentat de CALINESCU PETRE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Verguleasa , nr. … din……. ; 
 
106. Comuna  Vişina, prin Consiliul Local al comunei Vişina, cu sediul în Vişina, jud. Olt, reprezentat de 
STANESCU CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local  Vişina, nr. … din……. ; 
 
107. Comuna Vişina Nouă, prin Consiliul Local al comunei Vişina Nouă, cu sediul în Vişina Nouă,  jud. 
Olt, reprezentat de TOL FLORIN CRISTIAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Vişina Nouă, nr. … din……. ; 
 
108. Comuna Vitomireşti, prin Consiliul Local al comunei Vitomireşti, cu sediul în Vitomireşti, jud. Olt, 
reprezentat de ROTEA CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Vitomireşti , nr. … din……. ; 
 



109. Comuna Vîlcele, prin Consiliul Local al comunei Vîlcele, cu sediul în Vîlcele, jud. Olt, reprezentat de 
BIRIN ION, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vîlcele, nr. … din……. ; 
 
110. Comuna Vlădila, prin Consiliul Local al comunei Vlădila, cu sediul în Vlădila, jud. Olt, reprezentat 
de VANE GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Vlădila, nr. … din……. ; 
 
111. Comuna Voineasa, prin Consiliul Local al comunei Voineasa, cu sediul în Voineasa ,jud.Olt, 
reprezentat de COSTACHE CONSTANTIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Voineasa, nr. … din……. ; 
 
112. Comuna  Vulpeni, prin Consiliul Local al comunei Vulpeni, cu sediul în Vulpeni ,jud. Olt, 
reprezentat de IOVA DAN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Vulpeni, nr. … din……. ; 
 
113. Comuna Vultureşti, prin Consiliul Local al comunei Vultureşti, cu sediul în Vultureşti, jud. Olt, 
reprezentat de TREANTA GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local Vultureşti, nr. … din……. ; 
 
denumiţi colectiv “Asociaţii” şi  individual “Asociatul”, 
 Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  ale Legii serviciilor de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, în cadrul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, (denumită în continuare „Asociaţia”), 
persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art.4 din 
prezentul statut.  
 
 

CAPITOLUL I 
DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 

 
Art. 1. – Denumirea Asociaţiei este  „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO”, 

conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 62487 din 14.05.2008, eliberată de Ministerul 
Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii. 

 
Art. 2. – (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Slatina, str. Arinului, nr.4, bl.B9, scara 

C, ap.4, judeţul Olt.  
  (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc, aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform 
prezentului statut.  

 
Art. 3. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 
Art. 4. –(1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,  exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor (denumit 
în continuare „Serviciul”) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 



modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare „Strategia de dezvoltare”). 

Scopul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” îl constituie implementarea 
Proiectului “Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”.  

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai 
multor contracte de delegare a gestiunii (denumit(e) în continuare „Contract(e) de Delegare”) atribuit(e) 
operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor 
speciale aplicabile. 

 (3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general 
al locuitorilor din judeţul Olt, pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe 
care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte, atingerea şi 
respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător, precum şi creşterea capacităţii 
de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
Serviciului. 

 
Art. 5. – (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 

j) Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 
k) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului; 
l) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei 

publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a 
coordona politicile şi acţiunile de interes general, în vederea implementării unui management integrat 
al deşeurilor în judeţul Olt; 

m) Să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului 
; 

n) Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare, 
inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii 
directe conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

o) Să încheie Contractele de Delegare cu operatorii, a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor şi 
de transport până la punctele/staţiile de transfer 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

p)  Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii săi despre 
aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte 
realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea 
Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale 
să aplice penalităţile contractuale; 

q) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de 
investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

r) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura  tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
 (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut, Asociaţii mandatează 

Asociaţia să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu: 
a) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare, programele de reabilitare, extindere şi 
modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciilor, programele de creare a unor noi 
infrastructuri precum şi programele de mediu; 
b) să consulte asociaţiile de utilizatori pentru a stabili politicile şi strategiile locale şi modalităţile 
de organizare şi funcţionare a Serviciilor şi să informeze periodic utilizatorii în legătură cu situaţia 
Serviciilor şi politicile de dezvoltare a acestuia; 
c) să aprobe Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de salubrizare; 
d) să monitorizeze şi să controleze respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către 
operatori în cadrul Contractelor de Delegare, în baza şi conform prevederilor acestor contracte, 
cu privire la: 
  (i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către 
operatori, în special în respectarea indicatorilor de performanţă şi în relaţia cu utilizatorii; 
  (ii) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi 
modernizare a infrastructurii aferente Serviciilor, cu accent pe exploatarea eficientă şi sigură a 



infrastructurii aferente Serviciilor şi a altor bunuri ce aparţin patrimoniului public/privat al  unităţii 
administrativ-teritoriale, afectate Serviciilor; 
 (iii) modul în care se asigură protecţia mediului şi a patrimoniului public; 
 (iv) modul în care se asigură protecţia utilizatorilor. 
e) să aplice măsurile corective menţionate în Contractele de Delegare aplicabile, în situaţia în 
care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de eficienţă şi de performanţă la care s-a obligat; 
f) să medieze conflictele dintre utilizatori şi operatori la cererea uneia dintre părţile contractului de 
prestare/furnizare de servicii; 
 
 

CAPITOLUL III 
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

Art. 6. - (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ____________ RON, constituit din contribuţia în 
numerar a asociaţilor, după cum urmează : 
- 
- Consiliul local al municipiului Caracal 700 lei; 
 (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi sporit şi prin contribuţii ulterioare, în numerar sau în 
natură, a (al) membrilor asociaţi. 

     (3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, asupra 
unui spaţiu cu destinaţie de sediu social al Asociaţiei, în suprafaţă de 17,28 mp, situat în imobilul din 
municipiul Slatina, str. Arinului, nr.4, bl.B9, sc.C, ap.4, judeţul Olt, aflat în domeniul public al judeţului 
Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt şi care este atribuit către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLT-ECO”, până la finalizarea implementării proiectului “Managementul integrat al 
deşeurilor în judeţul Olt”, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.109 /25.09.2008; 
 

Art. 7. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
e) contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
f) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ; 
g) donaţii, sponsorizări sau legate ;  
h) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.  

 
Art. 8. – Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
 
Art. 9. – Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi 

se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

 
 

 
CAPITOLUL IV 

ASOCIAŢII 
 

Art. 10. – Asociaţii au următoarele drepturi : 
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe; 
b) Să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut; 
c) Să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei. 

 
Art. 11. – Asociaţii au următoarele obligaţii : 

a) Să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; 
Să plătească cotizaţia anuală, ce va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei.                                                            

b) Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ; 
c) Să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei. 
d) Să plătească cotizaţia anuală, ce va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei 

 
Art. 12. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform 

prevederilor prezentului articol .  



(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage 
unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de Delegatar. 

(3)  Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din Contractul de Delegare şi, respectiv, din 
Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele 
Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţilor în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel 
de notificări. Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun 
la Contractele de Delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor fiecărui 
Contract de Delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al 
Asociaţiei. 

(4) In cazul în care un Asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu 
operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau 
după intrarea în vigoare a respectivului Contract de Delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. 
Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la 
cunoştinţă respectiva situaţie. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza 
consecinţele excluderii şi modificările ce se impun la Contractele de Delegare (în special cu privire la 
investiţii), în conformitate cu prevederile Contractelor de Delegare respective, şi va hotărî modificarea 
corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. 
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale 
autorităţii deliberative a respectivului Asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către 
Operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din prezentul statut, din alte motive decât un vot negativ.  
  (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească: 

a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent daca sunt 
extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost 
membru al Asociaţiei; 

b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare. 
 
Art. 13. – (1) Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul Asociaţilor. Aceştia au dreptul şi 

obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia 
Contractul de Delegare în numele şi pe seama Asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de 
hotărâre, reprezentanţii Asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei, au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităţii administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a 
consiliului local sau judeţean, după caz.   

(2) In urma adoptării hotărârii adunării generale a asociaţilor de a accepta un nou membru, se va 
încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului. 

(3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi 
actului constitutiv al Asociaţiei la data aderării sale.  

(4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct 
gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat Contractul de Delegare în numele şi 
pe seama Asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un 
act adiţional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama Asociatului 
respectiv. 
 

 
CAPITOLUL V 

ORGANELE ASOCIAŢIEI 
 
Adunarea generală al Asociaţiei 
 

Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 
reprezentanţii Asociaţilor, care vor fi Primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, sau împuterniciţii acestora, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
acestora. Mandatul reprezentanţilor este valabil atâta timp cât mandatul de primar sau preşedinte este 
valabil. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în 
cadrul adunării generale a Asociaţiei. 

(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, 
Asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor. 

(4) Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 



1. Dl. Paul STĂNESCU, reprezentant al Consiliului Judeţean Olt;  
2. Dl. Bogdan Darius VÎLCOV, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Slatina; 
3. Dl. Gheorghe ANGHEL, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Caracal; 
4.  Dl. Teodor BARBU, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Corabia; 
5. Dl. Mădălin TEODOSESCU, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Balş; 
6. Dl. Constantin NEDELEA, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Scorniceşti; 
7. Dl. Ionel Sorin GHIŢĂ, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Drăgăneşti -Olt; 
8. Dl. Tudor UDRESCU, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Piatra-Olt; 
9.Dl. Florin Constantin MATEIANA, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Potcoava; 
10. Dl. ENESCU ION,  reprezentant al Consiliului Local al Comunei Baldovineşti; 
11.Dl. ANDREI N. Emilian, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Băbiciu; 
12. Dl. MARINEATA Tudor, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bălteni; 
13. Dl. GEALAPU VERGIL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bărăşti; 
14. Dl. VLADUT MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bârza; 
15. Dl. CHITEZ ILIE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bobiceşti; 
16. Dl. MANTEA IONEL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Brastavăţu; 
17. Dl. ANDRONIE I. FLORENTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Brebeni; 
18. Dl. GAVRILA CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Brâncoveni; 
19.Dl. RADU MILTIADE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bucinişu; 
20. Dl. ROTARU CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Călui; 
21. Dl. GUSATU DANUT, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cezieni; 
22. Dl. MARANCEA IONEL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cilieni; 
23. Dl. CEPAREANU OVIDIU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cîrlogani; 
24. Dl. STAN NICOLAE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Coloneşti; 
25. Dl. DINUT CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Corbu; 
26. Dl. DIMA VICTOR, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Coteana; 
27. Dl. CIOBANU ILIE,  reprezentant al Consiliului Local al Comunei Crîmpoia; 
28. Dl. MURGULET ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cungrea; 
29. Dl. CONSTANTIN VICTOR, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Curtişoara; 
30. Dl. STANIA EUGEN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Dăneasa; 
31. Dl. BECIU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Deveselu; 
32. Dl. RADU MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Dobreţu; 
33. Dl. TUDORASCU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Dobrosloveni; 
34. Dl. CRACIUNESCU ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Dobroteasa; 
35. Dl. BONDRESCU AUREL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Dobrun; 
36. Dl. PAUN ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Drăghiceni; 
37. Dl. POPESCU CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Făgeţelu; 
38. Dl. PETRISOR ALEXANDRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Fălcoiu; 
39. Dl. NICOLAE ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Fărcaşele; 
40. Dl. NEREMZA MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Găneasa; 
41. Dl. ANTONIE IULIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Găvăneşti; 
42. Dl. CIOBANU CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ghimpeţeni; 
43. Dl. IMIREANU DOREL CATALIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei 

Giuvărăşti; 
44. Dl. CRANTA ADRIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Gîrcov; 
45. Dl. POPESCU MARIUS STEFAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Gostavăţu; 
46. Dl. BECHEANU DUMITRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Grădinari; 
47. Dl. DINCA ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Grădinile; 
48. Dl. NITULESCU TUDOREL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Grojdibodu ; 
49. Dl. COJOCARU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Gura Padinii ; 
50. Dl. PASCU MIREL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ianca; 
51. Dl. CORBEANU Z. DUMITRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Iancu Jianu; 
52. Dl. PERIETEANU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Icoana; 
53. Dl. CAPRARU ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ipoteşti; 
54. Dl. VELICA L. MIRCEA, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Izbiceni; 
55. Dl. VISAN M. VASILE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Izvoarele; 
56. Dl. NEGREANU ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Leleasca; 
57. Dl. BECHEANU ALEXANDRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mărunţei; 



58. Dl. DOBRITA CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mihăeşti; 
59. Dl. SBURLIS GIGI, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Milcov; 
60. Dl. BARBU NICOLAE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Morunglav; 
61. Dl. SERBAN CONSTANTIN MARIN, reprezentant al Comunei Movileni; 
62. Dl. TIUTIU GHEORGHE-FLORIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Nicolae 

Titulescu; 
63. Dl. UDREA TUDOR, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Obârşia; 
64. Dl.  MATEI TUDOR, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Oboga; 
65. Dl. BURCIU VALERIN ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Oporelu; 
66. Dl. SCURTU MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Optaşi Măgura; 
67. Dl. OITA VIOREL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Orlea; 
68. Dl. AMZU NICOLAE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Osica de Jos; 
69. Dl. CIOCAN ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Osica de Sus; 
70. Dl. LUTA ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Perieţi; 
71. Dl. STEFANICA GELU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Perieţi; 
72. Dl. PREDA IULIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pleşoiu; 
73. Dl. BARASCU M. IULIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Poboru; 
74. Dl. GHEORGHE FLOREA, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Priseaca; 
75. Dl. COTIGA VIOREL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Radomireşti; 
76. Dl. BALA DAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Redea; 
77. Dl. SARBU VERGIL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Rotunda; 
78. Dl. CHIREA ALEXANDRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Rusăneşti; 
79. Dl. CALIN MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Scărişoara; 
80. Dl. IONESCU CORNEL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Schitu; 
81. Dl. BALUTA MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Seaca; 
82. Dl. CALUGAROIU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Sîmbureşti; 
83. Dl. TANASE LUCIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Sîrbii Măgura; 
84. Dl. CIOCIRLAN SAVU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Slătioara; 
85. Dl. NEAGU CRISTINEL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Şopîrliţa; 
86. Dl. DIN ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Spineni; 
87. Dl. TOMA CONSTANTIN GICA, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Sprîncenata; 
88. Dl. VALE PAUL, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Stoeneşti; 
99. Dl. PREOTEASA MARIUS PAULIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei 

Stoicăneşti; 
90. Dl. VIZANTIE CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Strejeşti; 
91. Dl. VASILE MARIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Studina; 
92. Dl. PELIGRAD TITI, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Şerbăneşti; 
93. Dl. MAGUREANU VIOREL-MARIUS, reprezentant al Comunei Ştefan Cel Mare; 
94. Dl. ISTRATE LUCIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tătuleşti; 
95. Dl. RADULET SPIRU, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Teslui; 
96. Dl. RADUCEA PETRE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tia Mare; 
97. Dl. BARBU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Topana; 
98. Dl. NEGRILA MARIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Traian; 
99. Dl. SOTAE EUGEN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tufeni; 
100. Dl. SPIRIDON ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Urzica; 
101. Dl. RISTEA GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valea Mare; 
102. Dl. RADULESCU SORIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vădastra; 
103. Dl. OPREA STELIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vădăstriţa; 
104. Dl. BRAGARU MATEI, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Văleni; 
105. Dl. CALINESCU PETRE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Verguleasa; 
106. Dl. STANESCU CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vişina; 
107. Dl. TOL FLORIN CRISTIAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vişina Nouă; 
108. Dl. ROTEA CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vitomireşti; 
109. Dl. BIRIN ION, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vîlcele; 
110. Dl. VANE GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vlădila; 
111. Dl. COSTACHE CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Voineasa; 
112. Dl. IOVA DAN, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vulpeni; 
113. Dl. TREANTA GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vultureşti; 



 
Art. 15. - (1) – Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are 

atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel.  

 (2) Preşedintele Asociaţiei este reprezentantul Consiliului Judeţean Olt.  
 
Art. 16. - (1) – Adunarea generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 al. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea 
competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către Asociaţi prin prezentul statut. 

(2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:  
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;  
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada 

încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director; 
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; 
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;  
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de 

organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;  
f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului 

tehnic al Asociaţiei; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror valoare 

depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro; 
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;  
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare;  
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din 

Asociaţie; 
k) aprobarea cotizaţiei anuale; 
l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 
  
Art. 17. – (1) În temeiul art. 17 al. (3) din prezentul statut, adunarea generală deliberează asupra 

aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al Asociaţilor, în special: 
- Strategia de Dezvoltare  
- Politica tarifară 
- Contractele de Delegare 
- Implementarea şi finanţarea Proiectului 
(2) În legătură cu acestea, Asociaţii convin : 

a)  Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de 
Dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi 
prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de 
investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de Strategia de Dezvoltare. 
b)  Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau 
instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale Asociaţilor, fondurile proprii sau 
atrase ale operatorului/operatorilor, conform prevederilor Contractului de Asociere.  
c) Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării 
generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor 
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale Asociaţilor deserviţi de bunurile 
rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi 
planurile de finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din Contractele de Delegare 
corespunzătoare. 
d)  Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi 
aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor 
rezultate în urma investiţiilor).  
e)  În funcţie de specificul Serviciului, de activităţile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea 
fiecărui Asociat şi de Strategia de Dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităţilor componente 
ale Serviciului, după caz, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente 



Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului, vor fi încredinţate unuia sau mai multor operatori în 
baza unui/unor Contract/Contracte de Delegare.   
f)  Contractul / Contractele de Delegare a gestiunii Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului 
va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare şi vor fi încheiat(e) cu operatorul de către 
Asociaţie, în numele şi pe seama Asociaţilor/acelor Asociaţi care deleagă împreună prin acelaşi Contract de 
Delegare activităţile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora. 
g)  Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin 
Contractul/Contractele de Delegare, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde infrastructura concesionată 
şi va gestiona Serviciul/activităţile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform 
clauzelor Contractului de Delegare. 
h)  Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligaţiilor care îi/le incumbă în temeiul 
Contractului de Delegare. 
i)   Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama Asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în 
calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut. 

 
Art. 18. – Reprezentanţii Asociaţilor în adunarea generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 19. – (1) Adunarea generală va fi convocată cel puţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este 

necesar, de către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1/3 Asociaţi. 
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice 

înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. 
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi  a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai 

reprezentanţilor Asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor 
hotărâri conform prevederilor prezentului statut. 

(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa 
acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanţi.  

(5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul 
verbal al şedinţei. 

(6) Procesul verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal va fi 
transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui Asociat convocat 
conform prevederilor alin.2 de mai sus, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la 
şedinţă. 

(7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se 
păstrează la sediul Asociaţiei. 

 
Art. 20. – (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală.  
Dreptul de vot al reprezentanţilor Consiliilor Locale comunale poate fi transmis către reprezentantul 

Consiliului Judeţean, prin Hotărâri ale Consiliilor Locale respective. 
 (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi Asociaţi, respectiv Asociaţii care vor 

delega/au delegat împreună gestiunea Serviciul lor/activităţilor componente ale Serviciului lor în baza 
aceluiaşi Contract de Delegare şi/sau, după caz, Asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor 
rezultate în urma investiţiilor) precum şi Asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, 
denumiţi în continuare „Asociaţi Implicaţi”, doar reprezentanţii acestora au dreptul de a participa şi vota 
în cadrul adunării generale.  

(3) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. a) –h) şi l) din prezentul statut se iau în prezenţa a trei pătrimi din numărul Asociaţilor şi 
cu majoritatea voturilor Asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, 
adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice 
de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită 
indiferent de numărul de membri prezenţi.  

 (4) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
art. 17 alin. (2) lit. i) – k) din prezentul statut se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor Asociaţilor, 
cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată 
ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, 
iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociaţi Implicaţi 
prezenţi şi va hotărî cu majoritatea Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi. 



(5) In oricare din situaţiile prevăzute la alin.3 – 4 de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale 
priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unei anumite Asociat, nici o hotărâre nu poate fi 
luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.  

(6) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări 
generale la care a fost convocat, acesta îşi poate substitui pe oricare dintre reprezentanţii în adunarea 
generală ai celorlalţi Asociaţi convocaţi, dându-i împuternicire în acest scop. Împuternicirea rămâne 
valabilă pentru toate adunările succesive reunite cu scopul de a delibera asupra aceloraşi probleme, în caz 
de amânare pentru lipsă de cvorum sau din orice altă cauză. 

 
Art. 21. –(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 

(2) lit. i) – k) şi art. 16 alin. (3) lit a), c), d), f), şi g) nu pot fi votate de reprezentanţii Asociaţilor decât în 
baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a Asociatului 
al cărui reprezentant este. 

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor 
deliberative ale Asociaţilor sau Asociaţilor Implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data şedinţei. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se aplică 
toate prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării 
generale pe propria pagină de internet.  

 (3) Adunarea generală poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii 
ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3) de mai sus, atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei. 
 
Consiliul director 
 

Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 2  ani. 
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor 
membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  

(2) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliul Director. 
(3)Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 
  (4) - Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director : 

 ………….. [date de identificare] – Preşedintele Asociaţiei 
 ………….. [date de identificare] 
 ………….. [date de identificare] 

 
Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi 

exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală. 
(2)Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei :  
a)  prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  
financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;  

b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al 
Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale; 

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a 
căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro; 

d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de 
personal aprobată de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;  

e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi 
decide măsurile care urmează să fie luate împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia 
datorată în termenul prevăzut de prezentul statut; 

f) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
 (3) Consiliul Director poate delega o parte dintre atribuţiile sale aparatului tehnic al 
Asociaţiei. 

 
Art. 24. – (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic 

propriu.  



(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii 
aparatului tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei. 

      (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane: 
a) un secretar; 
b) un contabil;  
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;  
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării Contractului/Contractelor de 

Delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut. 
(4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele 

necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei. 
 
Art. 25. – (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.  
(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu dintre 

membrii consiliului director.  
(3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul verbal 

al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile 
consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.  
 
Controlul Financiar al Asociaţiei 
 

Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată 
din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea 
prelungirii. 

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie 
contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.  

(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare 
(4)  Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:  

-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
-  Dl.                          , cetăţean român, născut la data de                       , domiciliat în                                                                       
, titular al C.I./B.I. seria       nr.            , eliberată de Poliţia                      la data de              ; 
 
          (5) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 272 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005. 
 
 
 

CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 

Art. 27. – Asociaţia se dizolvă : 
a) de drept; 
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; 
c) prin hotărârea adunării generale. 

 
Art. 28. – Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 
(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul 
statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după 
caz, consiliul director trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal 
prevăzut în acest scop. 
 
Art. 29. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: 

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice; 



b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociaţia a devenit insolvabilă. 

Art. 30. – (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. 
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept 

privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a 
instanţei judecătoreşti competente 

 
 
Art. 31. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii 

tuturor Asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. 
(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin modificări ale 

legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. 
(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind 

interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre 
soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Asociaţiei.  
Prezentul statut a fost semnat în  15 (cincisprezece) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.  

 
ASOCIAŢII 

 
1. Judeţul 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 BALŞ,  
Prin  Primar Mădălin TEODOSESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 
5. Oraşul CORABIA,  
Prin  Primar Teodor BARBU 
[semnătura şi ştampila] 
 
6. Oraşul SCORNICEŞTI,  
Prin  Primar Constantin NEDELEA 
[semnătura şi ştampila] 
 
7. Oraşul DRĂGĂNEŞTI -OLT 
Prin  Primar Ionel Sorin GHIŢĂ 
[semnătura şi ştampila] 
 
8. Oraşul PIATRA- OLT 
Prin  Primar Tudor UDRESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 



9. Oraşul POTCOAVA 
Prin  Primar Florin Constantin MATEIANA 
[semnătura şi ştampila] 
 
10. Comuna  BALDOVINEŞTI 
Prin  Primar Ion ENESCU 
[semnătura şi ştampila] 
 
11. Comuna  BĂBICIU 
Prin  Primar  Emilian ANDREI 
[semnătura şi ştampila] 
 
12. Comuna  BĂLTENI 
Prin  Primar Tudor MARINEAŢĂ 
[semnătura şi ştampila] 
 
13. Comuna  BĂRĂŞTI 
Prin  Primar Virgil GEALAPU 
[semnătura şi ştampila] 
 
14. Comuna  Bârza   
Prin  Primar VLADUT Marin 
[semnătura şi ştampila] 
 
15. Comuna  Bobiceşti 
Prin  Primar CHITEZ Ilie 
[semnătura şi ştampila] 
 
16. Comuna  Brastavăţu 
Prin  Primar MANTEA Ionel 
[semnătura şi ştampila] 
 
17. Comuna Brebeni   
Prin  Primar ANDRONIE I. Florentin 
[semnătura şi ştampila] 
 
18. Comuna  Brâncoveni 
Prin  Primar GAVRILĂ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
19. Comuna  Bucinişu 
Prin  Primar Radu MILTIADE 
[semnătura şi ştampila] 
 
20. Comuna Călui  
Prin  Primar ROTARU Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
21. Comuna Cezieni   
Prin  Primar GUŞATU Dănuţ 
[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  Coloneşti 
Prin  Primar STAN Nicolae 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
25. Comuna Corbu   
Prin  Primar DINUŢ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
26. Comuna  Coteana 
Prin  Primar DIMA Victor 
[semnătura şi ştampila] 
 
27. Comuna  Crîmpoia 
Prin  Primar CIOBANU Ilie 
[semnătura şi ştampila] 
 
28. Comuna  Cungrea 
Prin  Primar MURGULEŢ Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
29. Comuna  Curtişoara 
Prin  Primar Constantin Victor 
[semnătura şi ştampila] 
 
30. Comuna  Dăneasa 
Prin  Primar STANIA Eugen 
[semnătura şi ştampila] 
 
31. Comuna  Deveselu 
Prin  Primar BECIU Gheorghe 
[semnătura şi ştampila] 
 
32. Comuna  Dobreţu 
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] 
 
35. Comuna  Dobrun 
Prin  Primar BONDRESCU Aurel 
[semnătura şi ştampila] 
 
36. Comuna  Drăghiceni 
Prin  Primar PĂUN Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
37. Comuna  Făgeţelu 
Prin  Primar POPESCU Constantin 



[semnătura şi ştampila] 
 
38. Comuna   Fălcoiu 
Prin  Primar PETRIŞOR Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
39. Comuna  Fărcaşele 
Prin  PrimarNICOLAE Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
40. Comuna  Găneasa 
Prin  Primar NEREMZA Marin 
[semnătura şi ştampila] 
 
41. Comuna Găvăneşti 
Prin  Primar ANTONIE iulian 
[semnătura şi ştampila] 
 
42. Comuna  Ghimpeţeni 
Prin  Primar CIOBANU Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
43. Comuna  Giuvărăşti 
Prin  Primar IMIREANU Dorel Cătălin 
[semnătura şi ştampila] 
 
44. Comuna  Gîrcov 
Prin  Primar CRANTA Adrian 
[semnătura şi ştampila] 
 
45. Comuna Gostavăţu 
Prin  Primar POPESCU Marius ştefan 
[semnătura şi ştampila] 
 
46. Comuna  Grădinari 
Prin  Primar BECHEANU Dumitru 
[semnătura şi ştampila] 
 
47. Comuna  Grădinile 
Prin  Primar DINCĂ Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
48. Comuna  Grojdibu 
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  
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
53. Comuna  Ipoteşti  
Prin  Primar CĂPRARU Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
54.Comuna  Izbiceni  
Prin  Primar VELICA L. Mircea 
[semnătura şi ştampila] 
 
55. Comuna  Izvoarele  
Prin  Primar VIŞAN M. Vasile 
[semnătura şi ştampila] 
 
56. Comuna  Leleasca 
Prin  Primar NEGREANU Ion 
[semnătura şi ştampila] 
 
57. Comuna  Mărunţei 
Prin  Primar BECHEANU Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
58. Comuna  Mihăeşti 
Prin  Primar DOBRIŢĂ Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
59. Comuna  Milcov 
Prin  Primar SBURLIŞ Gigi 
[semnătura şi ştampila] 
 
60. Comuna  Morunglav 
Prin  Primar BARBU Nicolae  
[semnătura şi ştampila] 
 
61. Comuna Movileni 
Prin  Primar ŞERBAN Constantin Marin  
[semnătura şi ştampila] 
 
62. Comuna  Nicolae Titulescu 
Prin  Primar TIUTIU Gheorghe- Florin  
[semnătura şi ştampila] 
 
63. Comuna  Obârşia 
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  Optaşi 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] 
 
70. Comuna  Perieţi 
Prin  Primar LUŢĂ Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
71. Comuna  Pîrşcoveni  
Prin  Primar ŞTEFĂNICĂ Gelu  
[semnătura şi ştampila] 
 
72. Comuna  Pleşoiu 
Prin  Primar PREDA Iulian  
[semnătura şi ştampila] 
 
73. Comuna  Poboru  
Prin  Primar BĂRAŞCU  M. Iulian  
[semnătura şi ştampila] 
 
74. Comuna  Priseaca 
Prin  Primar GHEORGHE Florea 
[semnătura şi ştampila] 
 
75. Comuna  Radomireşti  
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  Rusăneşti 
Prin  Primar CHIREA Alexandru 
[semnătura şi ştampila] 
 
79. Comuna  Scărişoara 
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  Sîmbureşti 
Prin  Primar CĂLUGĂROIU Gheorghe  
[semnătura şi ştampila] 
 
83. Comuna  Sîrbii Măgura 
Prin  Primar TĂNASE Lucian  
[semnătura şi ştampila] 
 
84. Comuna  Slătioara 
Prin  Primar CIOCIRLAN Savu 
[semnătura şi ştampila] 
 
85. Comuna  Şopîrliţa 
Prin  Primar NEAGU Cristinel  
[semnătura şi ştampila] 
 
86. Comuna  Spineni 
Prin  Primar DINU Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
87. Comuna  Sprîncenata  
Prin  Primar TOMA Constantin Gică 
[semnătura şi ştampila] 
 
88. Comuna  Stoieneşti 
Prin  Primar VALE Paul  
[semnătura şi ştampila] 
 
89. Comuna  Stoicăneşti 
Prin  Primar PREOTEASA Marius Paulian 
[semnătura şi ştampila] 
 
90. Comuna  Strejeşti 
Prin  Primar VIZANTIE Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
91. Comuna  Studina 
Prin  Primar VASILE Marin  
[semnătura şi ştampila] 
 
92. Comuna  Şerbăneşti 
Prin  Primar PELIGRAD Titi  
[semnătura şi ştampila] 
 
93. Comuna  Ştefan cel Mare 
Prin  Primar MĂGUREANU Viorel-Marius 



[semnătura şi ştampila] 
 
94. Comuna  Tătuleşti  
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  
[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  Vădastra 
Prin  Primar RĂDULESCU Sorin 
[semnătura şi ştampila] 
 
103. Comuna  Vădăstriţa 
Prin  Primar Oprea Stelian 
[semnătura şi ştampila] 
 
104. Comuna Văleni 
Prin  Primar BRAGARU Matei 
[semnătura şi ştampila] 
 
105. Comuna  Verguleasa 
Prin  Primar CĂLINESCU Petre 
[semnătura şi ştampila] 
 
106. Comuna  Vişina 
Prin  Primar STĂNESCU Constantin  
[semnătura şi ştampila] 
 
107. Comuna  Vişina Nouă 
Prin  Primar TOL Florin Cristian 



[semnătura şi ştampila] 
 
108. Comuna  Vitomireşti  
Prin  Primar ROTEA Constantin 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
109. Comuna  Vîlcele 
Prin  Primar BIRIN Ion  
[semnătura şi ştampila] 
 
110. Comuna  Vlădila 
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  Vultureşti 
Prin  Primar TREANŢĂ Gheorghe 
[semnătura şi ştampila] 
 
 
 
 
 
 
 


