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H O T Ă R Â R E A nr.16
Privitor la: "Aprobare necesitate alocare gratuită de SGA Vâlcea a unui perimetru
pentru exploatarea a 2000 mc agregate minerale în cazuri de urgenţă pentru refacere
obiective avariate"
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară
din 27.03.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Traşcă Flavius Iulian,.
{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001,
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dna
Braneci Niculina.
{n baza expunerii de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre;
Având în vedere referatul dlui Vî lcu Octavian-şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, [nregistrat sub nr. 3459/26.03.2014, expunerea de motive a Primarului Ora]ului
B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`r@re;
Ţinând cont de raportul de informare nr.1805/17.02.2014 întocmit de Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă Băile Olăneşti, precum şi Hotărârea Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă nr.1 adoptată în data de 18.02.2014 privind măsurile ce urmează a fi
luate ca urmare a alunecărilor de teren înregistrate, precum şi Hotărârea Consiliului Local
nr.58/2013;
{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a avizului de legalitate dat de secretarul
ora]ului asupra proiectului de hot`r@re;
În conformitate cu prevederile articolului 33 alin.(4) şi (41) din Legea Apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr.
1422/16.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.
Având în vedere prevederile articolului 36, alineatul (6), litera “a”, punctele 8, 13 şi 18
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie,
respectiv voturi "pentru" = 12.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia
publică locală, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se aprobă necesitatea alocării gratuite de SGA Vâlcea a unui perimetru pentru
exploatarea a 2000 mc agregate minerale în cazuri de urgenţă în scopul refacerii
obiectivelor avariate sau distruse de fenomene meteorolgice periculoase.
Art.2 – Se [mputernicesc cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
localit`\ii prin Compartimentul Buget - contabilitate.

Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea,
Comietului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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