
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: asocierea oraşului Balş cu judeţul Olt şi cu localităţile din judeţul 
Olt pentru înfiin ţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-  ECO” 

 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2008,  
 Având în vedere: 

- Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Adresa nr. 10545/26.11.2008 a Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 11239/15.12.2008 al Serviciului Urbanism; 
- Hotărârea Consiliului local nr. 26/23.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Local Balş 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 administra ţia 
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 prevederilor art.45, alin.(1). din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1   -  Se aprobă asocierea oraşului Balş cu judeţul Olt şi cu localităţile din judeţul Olt pentru 
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-  ECO”; 
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JUDEłUL OLT 
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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 Balş  la patrimoniul iniţial al Asociaţiei „OLT-ECO” 
cu o contribuţie în numerar în valoare de 700 lei. 
Art. 5 - Se împuterniceşte Dl. Teodosescu Mădălin-Ady, primar al oraşului Balş, cetăţean român, 
născut la data de 10.04.1967 la Balş, domiciliat în oraşul Balş, judeţul Olt, str. N. Bălcescu nr. 147, 
bl. G4, sc.2, et.2, ap.21, posesor al C.I. seria OT nr. 093756, eliberată de Poliţia Oraşului Balş la 
data de 25.05.2001, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Balş Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “OLT - ECO” . 
Art.6. Consiliul local Balş numeşte reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Asociaţilor după cum 
urmează: 

- Teodosescu Mădălin-Ady - primar al oraşului Balş 
- Smarandache Cornelia - viceprimar al oraşului Balş - 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,  d-lui primar al oraşului Balş, serviciilor  publice din cadrul Instituţiei Primarului 
oraşului Balş pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Costache Ionel 

 
 
 

                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                               SECRETAR 
                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 18.12.2008 
Nr. 92 


