CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Tel/fax:
0250/775099; 0250/775012, E-mail: conclocbaileolanesti@yahoo.com
HOTĂRÂRE nr.26
privind aprobarea/avizareaunor documente suport necesare aprobării aplicaţiei de
finanţare pentru Proiectul„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în
judeţul Vâlcea”
Consiliul Local al oraş ului Băile Olăneş ti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 24.05.2013, la care au participat un număr de 11 consilieri locali din
totalul de 13 în funcţie, lipsă fiind dl.consilier local Baicu Vasile şi dl. consilier local
Traşcă Flavius Iulian.
În conformitate cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, a fost aleasă, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, preş edinte de şedinţă
dna Nicolaesca Sanda Lucia.
Luând în considerare Raportul înregistrat cu nr.5369/17.05.2013, întocmit de comp.
gospodărie comunală, prin care se propune aprobarea/avizarea unor documente suport
necesare aprobării aplica\iei de finan\are pentru Proiectul „Sistem de management integrat
al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea.
În conformitate cu prevederile:
1. art. 36 alin. (2) lit. d) ş i e), ale alin. (6) lit. a) pct. 14 şi ale alin. (7) lit. a)
dinLegeaadministraţieipublice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificărileşicompletărileulterioare, coroborate cu celeale art. 8 alin. (3) lit. k)
dinLegeaserviciilorcomunitare de utilităţipublice nr. 51/ 2006, republicată, ş i cu cele
ale art. 5 alin. (2) lit. f) şi ale art. 22 alin. (1) din Statutul ADI;
2. art. 59 alin (1) lit. a) i e) dinLegeanr. 211/2011 privindregimuldeşeurilor;
3. art. 6 alin (1) lit. a)dinLegea nr. 101/ 2006 serviciului de salubrizare a localităţilorcu
modificărileşicompletărileulterioare;
4. Ordinului nr. 1415/2008 privindaprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013
cu modificările ş i completările ulterioare;
5. Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentruaprobareaactuluiconstitutiv-cadruş i a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltareintercomunitară cu obiect de
activitateserviciile de utilităţipublice;
6. Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”,
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deşeurilor ş i extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” eliberat de
Autoritatea de Management POS Mediu;
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Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a două treimi a consilierilor în functie,
respectiv voturi "pentru"=11;
În temeiul art. 14 ş i art. 36 , alin.(2) lit d) şi alin (6), pct 14 , art. 45 alin (2) lit d) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ş i
completările ulterioare Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, adoptă următoarea:
HOTĂRARE
Art.1 Se exprimă acordul de principiu privind aprobarea Master Planului (program
de investiţii pe termen lung) privind gestionarea deş eurilor în judeţul Vâlcea, prevăzut în
Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 (1) Se avizează Studiul de Fezabilitate aferent investiţiei „Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” ai cărei indicatori tehnicoeconomici sunt prevăzuţi în prevăzut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) În cazul în care, din motive obiective, reprezentantul Oraşului Băile
Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul
de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea nu poate participa la şedinţa Adunării
Generale, se mandatează dl. Barbu Gheorghe, legitimat cu CI seria VX nr. 221981, CNP
1550601384009, să avizeze documentaţia tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în Judeţul
Vâlcea".
Art.3 (1) Se mandatează d-l. Primar Vasile Sorin Vasilache reprezentantul Oraşului
Băile Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea să aprobe Planul anual de
evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru serviciul de salubrizare a localităţilor din judeţul
Vâlcea.
(2) În cazul în care, din motive obiective, persoana menţionată la alin. (1) nu
poate participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, se mandatează d-l Barbu
Gheorghe să aprobe Planul anual de evoluţie a tarifelor ş i taxelor pentru serviciul de
salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
Art. 4.Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Oraşului Băile
Olăneş ti aparatului de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
Judeţul Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolăescu Sanda-Lucia
Contrasemnează,
Secretar
jr.Nocolae Gorgan
Băile Olăneşti, 24 mai 2013
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