
 
HOTĂRÂREA NR.14 

privind :  mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în Adunarea Generală pentru aprobarea 
cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 

localităților din Județul Vâlcea  
 

Consiliul Local al Orașului  Băile  Olănești întrunit în şedinţă extraordinar` la data de 03. Martie 2015, 
la care participă de consilieri, din cei 13 în funcție;  

Având în vedere: 
 Raportul de specialitate al compartimentului gospod`rie comunal` [nregistrat la 

nr.2153/26.02.2015  prin care propune mandatarea dlui Primar Vasile Sorin Vasilache, în 
Adunarea Generală pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea  

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
      Hotărârea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr57/29 octombrie 2010,privind asocierea  
Orașului B`ile Ol`ne]ti cu  Judeţul Vâlcea, municipiile, orașele și unele comune din județul Vâlcea , în 
vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
localităților din Județul Vâlcea 

            În conformitate cu prevederile Legii   Nr. 51 din  8 martie 2006 republicată Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale 
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Hotărârii Guvernului nr. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, astfel cum a fost modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014.  

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi  
"pentru"= 12 , dna consilier local Ghimi] Valentina nu voteaz` ca urmare a demisiei date pe data de 
01.03.2015 

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit d), e), alin6 lit a pct.14, art. 45 alin.(1) și art.115 alin.1 lit.b) din  Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 – 1) Se mandatează dl.Primar Vasile Sorin Vasilache reprezentantul Orașului B`ile Ol`ne]ti  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
localităților din Județul Vâlcea cetăţean român, născut la data de 31 octombrie1972 la Hunedoara, 
domiciliat în B`ile Ol`ne]ti, posesor al C.I. seria VX, nr. 496666,   eliberat de SPCLEP B`ile Ol`ne]ti la 
data de 09.12.2012,CNP 1711031384012, să aprobe cotizața anuală la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea  

             2) {n cazul [n care, din motive obiective, persoana menționată la alin.1) nu poate participa la 
ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul 
Vâlcea se mandatează dl Viceprimar- Popa Titel, născut la data de 06.05.1980 la Rm. Vâlcea, domiciliat în 
str. Glodeanu din Băile Olănești, posesor al CI seria VX, nr.560310, CNP 1800506385856 să aprobe 
cotizața anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților 
din Județul Vâlcea  

Art.2 – Secretarul Orașului B`ile Ol`ne]ti va comunica prezenta hotărâre primarului, în vederea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor ei , ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul 
Vâlcea, ]i Institu\iei Prefectului Jude\u V@lcea.  

        
    Pre]edinte de ]edin\`    
Dima Mureanu Georgiana Maria 
                                                                                                                                      Contrasemneaz`, 

                                                                                                                       Secretar, 
Jr.Nicolae Gorgan  

B`ile Ol`ne]ti 03 martie 2015 
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