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HOTARAREA NR. 69/31.10.2012
REFERITOR LA: Desemnarea unui membru titular §i membru supleant in Adunarea Generald a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „OLT-ECO"
EXPUNERE DE MOTIVE :
Avand in vedere ca prin HotArdrea Consiliului Local Caracal nr. 45/2006 a fost aprobatA asocierea
Municipiului Caracal cu Consiliul Judetean Olt celelalte unitati administrativ teritoriale din judetul Olt
pentru promovarea proiectului "Management integrat al dewurilor in judetul Olt", in vederea finantArii
din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene, reprezentant al Consiliului local Caracal in cadrul
acestei asociatii find fostul primar §i fostul viceprimar, se impune adoptarea unei not hotardri de
inlocuire a acestora.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.14680/30.10.2012, al Secretarului municipiului Caracal;
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „OLT-ECO" inregistratA la institu;ia noastra cu
nr.13651/2012;
- HotArdrea Consiliului Local nr. 45/2006 privind aprobarea asocierii Consiliului local al
municipiului Caracal cu Consiliul Judetean Olt, PrimAria municipiului Slatina, PrimAria oraplui
PrimAria orawlui Scornice§ti, Primdria orawlui Potcoava, Primdria orgului DrAgAne§ti-Olt, PrimAria
orawlui Corabia PrimAria oraplui Piatra-Olt pentru promovarea proiectului "Management integrat al
de§eurilor in judetul Olt", in vederea finantArii din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene;
- prevederile HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei rationale privind accelerarea dezvoltdrii
serviciilor comunitare de utilitAti publice;
- prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociatii §i fundatii, aprobatA cu modificki §i completdri
prin Legea nr.246/2005 prin Legea nr.145/2012;
- prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru §i al statutului - cadru
a statutului — cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitard, cu obiect de activitate servicii de
utilitAti publice;
- prevederile art.1, alin.(2), lit.c), art.11, alin.(1),(2) §i (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 administratia publicd locald
republicatd, cu modificArile completarile ulterioare din Legea nr.13/2012;
completdrile
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile
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 utilitAti publice, modificatA §i completatd prin Ordonanta de
UrgentA a Guvernului nr.13/2008;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd localk republicatd,
completatd §i modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art. 1 - Se aprobd numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Caracal in
Adunarea Generald a Asociatilor dupd cum urmeazd:
- membru titular
- Eduard Claudiu CiocAzanu — Primarul Municipiului Caracal
Viceprimarul
Municipiului
Caracal
membru
supleant
- Mocanu Joan

Art.2 - Se imputernice§te primarul municipiului Caracal, domnul Eduard Claudiu Ciocazanu,
cetatean roman, nascut la data de 01.08.1969, domiciliat in municipiul Caracal, str. Nicolae Balcescu,
nr.44, posesor al CI seria OT nr. 407195, eliberata la data de 20.01.2009, sa semneze in numele pe
seama Consiliului local al municipiului Caracal actele aditionale la Actul Constitutiv §i Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „Olt-Eco".
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicatä Institutiei Prefectului Olt, Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard „Olt-Eco", Consiliului Judetean Olt — serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,
Primarului municipiului Caracal Viceprimarului Municipiului Caracal.
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