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H O T ~ R ^ R E A   nr. 67 
Privitor la: admiterea unor noi membri în cadrul 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 10.12.2013 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Ghiţulescu Marius. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL 
nr.59/2013 a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` dna.Ghimiş Valentina; 

{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; 

Luând în considerare raportul nr. 12689/04.12.2013, prin care se propune spre 
aprobare primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 
Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, respectiv a comunei Sălătrucel, modificarea prin act 
adiţional a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, precum şi împuternicirea 
primarului Oraşului Băile Olăneşti, în calitate de reprezentant al acestuia în Adunarea 
Generală a Asociaţiei, să aprobe în cadrul adunării, primirea de noi membri şi să semneze 
actele adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.19/2013 prin care s-a aprobat 
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu 
Vâlcea”, aceasta venind ca răspuns la necesitatea asocierii mai multor unităţi 
administrative-teritoriale din vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea aflate până la 
maxim de 30 km şi a constituirii acestora într-o structură cu personalitate juridică, 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. 

Luând în considerare faptul că în şedinţa din 25.11.2013 a fost analizată cererea de 
primire în asociaţie a Comunei Sălătrucel;  

În temeiul prevederilor art.23 din Statutul ADI “Zona Metropolitană Râmnicu 
Vâlcea” potrivit cărora membri Asociaţiei se pronunţă prin hotărâre de consiliu local cu 
privire la primirea de noi membri; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru"=12; 

{n temeiul  art.36 alin.2 lit."b", alin.9, art.45 alin.1, 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. Se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, respectiv comuna Sălătrucel. 

Art.2. Consecinţă a prevederilor art.1 se modifică, prin act adiţional, Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, domnul Vasilache Vasile 
Sorin, în calitate de reprezentant al oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei, să aprobe 
în cadrul Adunării, primirea de noi membri şi să semneze actele adiţionale la Actul 
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei.  
        
          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. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ghimiş Valentina 
 

Contrasemnează, 
p.SECRETAR, 

jr.Enache Denisa Elena 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 10 decembrie 2013.  


