ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la modificare statut Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Olt – Eco

Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 2773/11.02.2011 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 2772//11.02.2011 al Compartimentului Urbanism;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 63/19.12.2008 privind
participarea la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Olt-Eco”;
- Prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completari din Legea nr. 246/2005;
- Prevederile H.G. 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 (2) lit. c, art. 11 (1), (2), (3), art. 12, art. 13, art. 36 (2)
lit. e, (6) lit. a pct. 14, (7) lit. c din Legea 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 (1), art. 8 (2) lit. c, e, art. 10 (1), (3), (7) din
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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 oraşului Corabia, dl. Barbu Teodor,
cetăţean român, nascut la data de 01.08.1958, domiciliat în oraşul Corabia str.
Fraţii Goleşti nr. 77 posesor al CI seria OT, nr. 060839, eliberat la data de

12.08.2010, să semneze în numele Consiliului Local Corabia Actul adiţional
prevăzut la art. 1.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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