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H O T ~ R Â R E A nr.68
Privitor la: Aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung a Serviciului public de salubrizare în Oraşul Băile Olăneşti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din
data de 30 septembrie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Traşcă Iulian Flavius.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 ,a fost ales pre]edinte de ]edin\`
dl.P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu.
{n baza proiectului de hot`r@re, a 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,
precum ]i a rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Luând [n dezbatere referatul de specialitate nr.9650/24.09.2015, prin care
compartimentul gospod`rie comunal` propune spre aprobare Strategia locală de dezvoltare pe
termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în oraşul Băile Olăneşti.
|in@nd cont de prevederile art.8 alin.(1), (2) şi (3) litera "a"din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, coroborat cu dispoziţiile art.5 alin.(1)
şi art.6, alin.(1) litera "a", litera "i", şi litera "j" din Legea nr.101/2006 privind Seviciul public
de salubrizare a localităţilor, republicată, precum şi de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională;
{n baza prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6, lit."a" punctul 14 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = ”12.
{n temeiul art.45 alin.2, litera "d", coroborat cu art.47, art.49 şi art.115 alin.1 lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – Se aprobă Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi
lung a serviciului public de salubrizare în Oraşul Băile Olăneşti, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta.
Art.2– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului prin
compartimentele de specialitate.
Prezenta hot`r@re se va comunica compartimentului gospodărie comunală în vederea
aducerii la îndeplinire, Instituției prefectului județului Vâlcea, Primarului şi se aduce la
cuno]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu
Contrasemnează,
p.Secretar,
c.j.Enache Denisa
Elena
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