
 

HOTĂRÂREA NR. 11 

privind : desemnarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti,[n Adunarea General` 
a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a 
localit`\ilor din jude\ul V@lcea 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Rapoartul de specialitate al compartimentului gospod`rie comunal`; 

 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 Avizul de legalitate al secretarului prind proiectul de hot`r@re;  

             Hotărârea Consiliului Local  al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.57/29.10.2010,privind 
asocierea  Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu  Judeţul Vâlcea, municipiile, ora]ele ]i unele comune 
din jude\ul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea 

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităţilor din Judeţul Vâlcea nr1/22.03.2013,[nregistrat` la nr.3218/22.03.2013; 

Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
]i completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările ]i completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciului de 
salubrizare a localităţilor 

 Ordonan\ei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asocia\ii ]i funda\ii, cu modificările 
]i completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.855/2008 de aprobare a actului 
constitutiv - cadru ]i a statutului - cadru ale asocia\iilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilită\i publice. 

 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru" = ”13" 

{n temeiul-art.11,art.36 alin2 litera(d) ]i(e),alin.6 lit.(a) ]i alin 7 lit.(a),precum ]i 
art.45alin 1 din Legea nr.215/2001,Legea administra\iei publice locale,republicat` cu 

madific`rile ]i complet`rile ulterioare,coroborate cu cele ale clauzei VII din Anexanr.1-
Actul Constitutiv Cadru ]i ale art.14 alin(1)din Anexa nr.2-Statutul cadru din HG 

nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru ]i a statutului cadru ale Asocia\iilor 
de Dezvoltare Intercomunitar` cu obiect de activitate serviciile de utilit`\i publice,cu cele 
ale clauzei VII(2) din Actul Constitutiv ]i cu cele ale art.15 din Statutul asocia\iei, adopt` 

urm`toarea 

HOTĂRĂRE 

CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

TEL/FAX: 0250/775099; 0250/775012, E-MAIL: CONSLOCBOLANESTI@YAHOO.COM 



          Art.1 – Se  desemneaz` dl.Primar VASILE SORIN VASILACHE   s` reprezinte 
ora]ul B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea 

Art.2 – Se [mputernice]te secretarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i compartimentele de 
specialitate ale primarului cu aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri s` 
comunice prezenta hot`r@re . 

Art.4  – Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

-   Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitară " pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităţilor din Judeţul Vâlcea" 

- Instu\iei Prefectului jude\ul V`lcea ]i se comunic` pe SITe-ul prim`riei. 

 

PRESEDINTE }EDIN|~, 

P~UNESCU IOAN 

                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                                 Secretar, 

                                                                                                              jr.Nicolae Gorgan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B`ile Ol`ne]ti,29 martie 2013 


