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HOTĂRÂREA NR.32
privind : Modificarea şi completarea HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea HCL
nr.54/12.12.2007 privind asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu Jude\ul Vâlcea, precum ]i
cu municipiile, ora]ele ]i unele comune din jude\ul Vâlcea, (în vederea înfiin\ării)
Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA
Consiliul Local al oraşului Băile Olăneş ti, judeţul Vâlcea, întrunit în ş edinţă
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.
Având în vedere raportul de specialitate nr.5374/2013 întocmit de compartimentul
Gospod`rie comunal` prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr.4/2013 cu manadatarea înlocuitorului reprezentantului Oraşului Băile Olăneşti în
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-avizul de legalitate al secretarului Oraşului Băile Olăneşti ]i rapotul de avizare al
comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 Hotărârea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.19/28.07.208,privind
modificarea HCL nr.54/12.12.2007, privind asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu
Judeţul Vâlcea, municipiile, ora]ele ]i unele comune din jude\ul Vâlcea , (în vederea
înfiin\ării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA;
 |inând seama de faptul că prin art.1 din hotărârea mai sus men\ionată, a fost
desemnat Dl.Vasile Sorin Vasilache, să reprezinte Oraşul Băile Olăneşti în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", dar nu a fost
desemnat un înlocuitor în cazul imposibilităţii obiective de participare a
reprezentantului oraşului.
 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. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările ]i completările
ulterioare, 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" = 11
În temeiul dispoziţiilor art. 11, art. 36 al. 2 lit e) şi al. 7 lit. c), precum art. 45 al.1
Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ]i
completările ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`,
adopt` urm`toarea

HOTĂRĂRE
Art.1 – Se modifică şi se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local al
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.4/16.01.2013, privind Modificarea HCL nr.54/12.12.2007 privind
asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu Jude\ul Vâlcea, precum ]i cu municipiile, ora]ele ]i
unele comune din jude\ul Vâlcea, (în vederea înfiin\ării) Asocia\iei de Dezvoltare
Intercomunitară APA VÂLCEA, în sensul că art.4 modificat va avea două alineate, respectiv
alin.(1) şi alin.(2), cu următorul conţinut:
„Art.4 – (1) Se împuternice]te Dl. Vasile Sorin Vasilache, Primar al Ora]ului B`ile
Ol`ne]ti cetăţean român, nă scut(ă ) la data de 31.10.1971 laHunedoara, domiciliat în B`ile
Ol`ne]ti,str.Intrarea Alunului nr.2, 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 reprezinte Ora]ul
B`ile Ol`ne]ti în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
VÂLCEA”.
(2) În cazul în care, din motive obiective, reprezentantul Oraşului Băile
Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea,
nu poate să participe la şedinţa adunării generale din data de 31.05.2013, se mandatează
dl. Barbu Gheorghe, legitimat cu CI seria VX nr. 221981, CNP 1550601384009, să
reprezinte Oraşul Bă ile Olăneşti în cadrul Adună rii Generale, pentru a semna actele
adiţionale la statut, actul constitutiv al asociaţiei, precum şi proiectele aflate pe ordinea de
zi a convocării".
Art.2 – Celelalte prevederi al HCL nr.4/16.01.2013 rămân neschimbate.
Art.3 -Secretarul ora]ului ]i compartimentele de specialitate ale primarului vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”
- Instu\iei Prefectului jude\ul V`lcea ]i se comunic` pe SITE-ul prim`riei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolăescu Sanda-Lucia
Contrasemnează,
Secretar
jr.Nicolae Gorgan
Băile Olă neşti, 24 mai 2013

