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H O T ~ R ^ R E A   nr. 19  

Privitor la: înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 

extraordinar` din data de 08.04.2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL 
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului; 

Având în vedere necesitatea asocierii mai multor unităţi administrativ-teritoriale din 
vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea aflate până la maxim de 30 km şi constituirea 
acestora într-o structură cu personalitate juridică cu denumirea ”Zona Metropolitană 
Râmnicu Vâlcea” privită ca o posibilitate reală şi oportună de dezvoltare durabilă integrată 
a întregii zone, precum şi a fiecărei localităţi în parte prin accesarea de fonduri 
nerambursabile destinate numai unor zone asociative metropolitane, regionale, etc; 

Luând în considerare faptul că până la această dată a fost obţinută de la Ministerul 
Justiţiei dovada disponibilităţii denumirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 
Metropolitană Râmnicu Vâlcea” ; 

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(2), lit. j) şi art.11 din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reteaua de 
localităţi; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru"=13; 

{n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit.”a”, art.45 alin.2 lit.”a”, coroborate cu 
art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 
privind transparenţa decizională, adopt` urm`toarea 
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Art.1. (1) Se aprobă asocierea ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu municipiul R@mnicu V@lcea 
reşedinţă de judeţ ]i cu alte unităţi administrativ – teritoriale aflate în zona imediată a 
municipiului, la distanţă de până la 30 de km de acesta, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. 

(2) Denumirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în care ora]ul B`ile Ol`ne]ti 
este asociat conform alin.(1), este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 
Metropolitană Râmnicu Vâlcea” . 

(3) Sediul Asociaţiei este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr.15A, jud. 
Vâlcea. 

(4) Aportul ora]ului B`ile Ol`ne]ti la patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 1.000 de 
lei. 

 
Art.2. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, precum şi Statutul acesteia, conform anexelor 1 şi 
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cotizaţia anuală a ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru al Asociaţiei este de 6.000 
lei/an. 

  
Art.3. Se împuterniceşte Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, domnul Vasilache Vasile 

Sorin, să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform art.2, alin.(1). 

 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, domnul Vasilache Vasile 

Sorin, să reprezinte municipiul în Adunarea Generală şi în Consiliul Director ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. 
        
          Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe site-ul Prim`riei 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i va fi comunicat` Primarului, municipiului R@mnicu V@lcea, 
compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei ]i Institu\iei Prefectului jude\ului 
V@lcea. 
 

 
 

PRE}EDINTE DE }EDIN|~ 
P`unescu Ioan 

CONTRASEMNEAZ~, 
SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 08 aprilie 2013.  


