
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la: modificarea gi completarea Contractului de asociere dintre Judelul

Olt gi celelalte unit6{i administrativ- teritoriale ale Jude}ului Olt, avtnd ca obiect

realizarea proiectului de interes comun

" Sistem integrat de management al degeurilor in Judeful Olt"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Av6.nd in vedere:
- Raportul de specialitate al biroului Investitii si Achizitii nr.11561123.02.20ll

- prevederile art. 9 alin. (l), (2) $i (3) din HotirArea Guvernului nr. 34912005 privind

depozitarea degeurilor, cu modificflrile qi complet6rile ulterioare;

Prevederile art. 35 alin. (l) din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu

modifi clrile gi complet6rile ulterioare;
- Prevederite art. 49 pct. A lit. d) din Ordonanfa de Urgen{i a Cuvernului nr. 78120A0 privind

regimul degeurilor, aprobaticu modificlri gi completiri prin Legea nr.4261 2001, cu modific[rile 9i
'rmpletirile ulterioare;

- prevederile art. l0 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitifi publice, cu

modifi ctrrile gi completirile ulterioare;
- Ordonan{aGuvernului nr.26l?000 cu privire la asocia{ii gi fundatii, aprobatl cu modificdri gi

completiri prin Legea nr.24612005 , cu modific6rile gi completlrile ulterioare;' 
- privederile art. 1 I alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 14, art.36 alin. (2) lit. b), d) qi e) , alin. (4) lit e)

qi f) alin. (6) lit. a) pct. 14 pi alin. (7) lit. c) din Legea administrafiei publice locale w.21512001,

republicat5, cu modificIrile 9i completlrile ulterioare.

Raportul Comisiei Economice,administrarea domeniului public si privat;

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administrafiei publice locale nr. 21512001,

republicat{ cu modificlrile 9i completlrile ulterioare.

soraRAsrB:

A,rt. 1 Se aprob6 modificarea qi completarea Contractului de asociere dinhe Judeful Olt 9i

celelalte unita;i administrativ- teritoriale ale Judefului Olt, avdnd ca obiect realizarea proiectului de

interes 
"o.uri' 

Sistem integrat de management al deEeurilor in Judelul Olt", conform Actului adilional
.. 1 prevdzut in Anexa care face parte integranti din prezenta hotErdre'

Aft2. Se imputerniceqte Primarul orasului Piatra Olt, domnul TUDOR UDRESCU, cettr{ean

roman, ndscut la daia de I I .04.1953, in orasul Piatra Olt sat Piatra, judelul Olt, domiciliat in oraqul
piatra Olt, sat Piatra, str. Izvorul Rece, nr. 18, judeful Olt, posesor CI seria OT nr- 335034 eliberat de

polifia piatra Olt la data de 09.02.2007, sE semneze in numele Consiliului local Piatra Olt, Actul

adilional prevtrzut la art. 1.

Art.3. Prezenta hottrrdre se comunicl Primarului orasului

SECRETAR
PETRISOR STOICA-""

t\

Piatra Olt, Consiliului Judefean Olto

aducerii la indeplinire, Pregedintelui

Nr.l3
Din 21.03.2011 t


