
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTARARE
Ref. Ia:

1. Asocierea Consiliului Local al comunei Perieţi, ca membru cu drepturi 
depline, cu Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale ale celorlalte  
localităţi membre în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitara de 
U tilita ti Publice pentru Serviciul de Alim entare cu Apa si de Canalizare  
“Oltul”

2. îm puternicire pentru semnarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitara de U tilita ti Publice pentru 
Serviciul de Alim entare cu Apa si; de Canalizare “Oltul”

3. Numire reprezentanţi in Adunarea. Generală a Asociaţilor.
! i '

Având în  ved ere :

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
Prevederile H.G. nr,246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul cu alimentare cu apă şi de canalizare. 
Prevederile art. 2, Iit. a), art.3, alin. (l),art.8 alin(2), lit. c), lit. e), art.10 alin. (1),(3),(7) din 
Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Prevederile art.l, alin (2), lit.c), art.ll, 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 ulterioere;
Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

în tem eiul art. 36 alin (6) lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 alin. (1) şi art. 115 
( ^a lin . (1), lit. b) din Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu 

modificările şi com pletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢIj
HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local Perieţi cu consiliile locale membre deja şi 
Consiliul Judeţean Olt în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „ Oltul ”.

Articolul 2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara 
de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare „ Oltul ” în forma prevăzută în anexele nr. 1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.

Articolul 3. Consiliul Local Perieţi numeşte reprezentanţii sai ( primul -  titular, al doilea -  
supleant) în Adunarea Generală a Asociaţilor după cum urmează:

Primar Vâlceleanu Costin Robert;
Viceprimar Dobre Ilie;



A rtic o lu l 4. Se împuterniceşte domnul Vâlceleanu Costin Robert, primarul comunei Perieţi, 
Judeţul Olt, cetăţean român , născut Ia data de 05.01.1981, domiciliat în comuna Perieţi, Sat Mierleştii 
de Sus, Str. Troiţei, nr. 922, judeţul Olt, posesor al C.I. seria OT, nr. 547588 eliberat de SPCJEP OLT 
la data de 06.03.2012, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Perieţi, Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare „ Oltul M.

A rtic o lu l 5 . Prezenta hotărâre se va aduce Ia cunoştinţă publică şi se va comunica:
- primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „ Oltul
- Consiliului Judeţean Olt;
- Instituţiei Prefectului Judeţul Olt;
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PREŞ

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

Ec. E lena O LTEA NU
NR o 1&3 > OjtmXLkJUL 2 0 1 6

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri locali în funcţie) în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


