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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “OLT-ECO”
EXPUNERE DE MOTIVE :
Modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară .OLT- ECO urmare a apariţiei
Legii nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice, precum şi a recomandărilor
Organismului Intermediar POS MEDIU.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 2114/02.02.2011, al Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Cadastru, Lucrări
Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Adresa nr. 8861/26.01.2011 a Consiliului Judeţean Olt, privitoare la necesitatea asigurării cadrului
instituţional în vederea semnării contractului de finanţare pentru proiectul „Management integrat al
deşeurilor în judeţul Olt”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2006 privind aprobarea asocierii Consiliului local al
municipiului Caracal cu Consiliul Judeţean Olt, Primăria municipiului Slatina, Primăria oraşului Balş,
Primăria oraşului Scorniceşti, Primăria oraşului Potcoava, Primăria oraşului Drăgăneşti-Olt, Primăria
oraşului Corabia şi Primăria oraşului Piatra-Olt pentru promovarea proiectului “Management integrat al
deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene;
- prevederile HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificările şi
completăriile ulterioare;
- prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi al statutului cadru al
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, cu obiect de activitate servicii 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 administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
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, cu modificările şi completăriile ulterioare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “OLT-ECO”, conform Actului adiţional nr.2 prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal, domnul Anghel Gheorghe, cetăţean
român, născut la data de 27.02.1947, domiciliat în municipiul Caracal, Piaţa Victoriei nr.13, Bl.32, sc.1,
et.2, ap.7, posesor al CI seria OT nr. 451511, eliberată la data de 09.02.2010, să semneze în numele
Consiliului local al municipiului Caracal Actul adiţional prevăzut la art.1.
Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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