
     
HOTARAREA nr.32 

privind: aprobare plat` cotiz\ie 
                    

      Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinară din data de 28 octombrie 2016  la care au participat un num`r de 11 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie,absen\i motivati dna consilier local Piroteal` Olimpia 
Daniela,dl consilier Tra]c` Flavius Iulian. 
           {n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl 
consilier local Ghi\ulescu Marius; 

Av@nd [n vedere; 
-Hot`r@rea nr.7/03.11.2015,a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul 

de Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea prin care s-a stabilit plata unei cotiza\ii anuale 
de 54404.00 lei pentru localitatea B`ile Ol`ne]ti; 

-Hot`r@rea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,nr.57/29.10.2010,prin care s-a 
aprobat aderarea la Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localit`\ilor din jude\ul V@lcea;   

- raportul-nr.99935/06.10.2016 prin care dl ing Viorel Tatu solicita consiliului local 
aprobarea pentru plata cotiza\iei [n sum` de 5404,00 lei, c`tre Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
- expunerea de motive a primarului ,precum ]I raportul  comiisiilor de specialitate ale 

consiliului local avizul de legalitate dat de secretar asupra proiectului de hot`r@re. 
        Respect@nd prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 
          {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 11 

{n temeiul prevederilor art.45alin.(1).115 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administra\ia public` local`,republicat` cu modific`rile ]i complet`rile 

ulterioare,consiliul local 
H O T ~ R ~ } T E 

 Art.l Se aprob` plata cotiza\iei [n sum` de 5410,00 lei aferent` anului 2015 c`tre 
Asocia\ia de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a Localit`\ilor 
din jude\ul V@lcea   

  Art.2 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [ns`rcineaz` Primarul ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti,prin compartimentul buget contabilitate.. 

   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, primarului oraşului Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vâlcea, compartimentului buget contabilitate, şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare. 
            Pre]edinte de ]edin\`, 
               Ghi\ulescu Marius 
                                                                                           Contrasemneaz`, 

                                                                                              SECRETAR UAT, 
                                                                                                       jr.Nicolae Gorgan 

B`ile Ol`ne]ti, 28 octombrie 2016 
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