CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Județului Dolj în
Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Oltenia, să aprobe unele măsuri
în ședința din luna noiembrie 2021,
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 24001/20.10.2021 al Direcției Imagine
și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii
Subordonate, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 24127/21.10.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
ținând seama de solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia
înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 23455/14.10.2021, în care se comunică
ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților din luna noiembrie 2021,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
228/15.12.2020, privind numirea reprezentantului Județului Dolj în Adunarea
Generală a Asociaților A.D.I. Oltenia,
în baza art. 2009 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 10, alin. (5) și art.27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 21 din Actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia, anexa nr 2 la Hotărârea A.G.A. nr. 5/08.03.2021,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m), art. 182 și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se mandatează reprezentantul județului Dolj, dl Dorin Cosmin Vasile,
în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Oltenia, convocată pentru data de
15.11.2021, să aprobe în numele și pentru județul Dolj ordinea de zi cu privire la
declanșarea și derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi reprezentantul
judetului Dolj în Adunarea Generală a Asociaților ADI Oltenia.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica domnului Dorin Cosmin Vasile și
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Nr._______

Adoptată la data de _______2021

PREŞEDINTE,

Contrasemnează
SECRETAR General al Județului,

DORIN COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare şi Monitorizare
Instituţii Subordonate

Nr. 24001/20.10.2021
PREŞEDINTE,
Dorin Cosmin VASILE
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Dolj
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia,
să aprobe unele măsuri în ședința din luna noiembrie 2021
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 228/15.12.2021 a fost desemnat dl
Dorin Cosmin Vasile, în calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj, să
reprezinte interesele Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
”Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite
prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor,
atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin.
(3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin.
(1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin.
(3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin.
(5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
asociaţiei.”
Având în vedere cele expuse, precum și solicitarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia cu nr. 583/14.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj
cu nr. 23455/14.10.2021 (atașată), în care se comunică ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor din luna noiembrie 2021, propunem spre aprobare
proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Dolj în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să aprobe măsurile
specificate pe ordinea de zi a ședinței din luna noiembrie 2021.
DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa RĂDUCAN
Întocmit,
Loreta Pavel

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.24127/21.10.2021
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina Vărgatu
RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Dolj în
Adunarea Generală Ordinară a asociaților A.D.I. Oltenia, să aprobe unele măsuri în ședința
din luna noiembrie 2021
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) și art. 136 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul
profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul
Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a asociaților A.D.I. Oltenia,
să aprobe unele măsuri în ședința din luna noiembrie 2021, propus de președintele Consiliului
Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat
următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea reprezentantului Județului Dolj în
Adunarea Generală Ordinară a asociaților A.D.I. Oltenia, să aprobe unele măsuri în ședința
din luna noiembrie 2021
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de
hotărâre:
- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 228/15.12.2020 privind numirea
reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia;
- art. 10 alin. (5) și art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 21 alin. (1) din Actul aditional la Statutul ADI – Oltenia;
- art. 2009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. d) alin. (5) lit. m) art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu este cazul.
4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
Avizat
Șef Serviciu juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Alin Maria

