
     

                                       HOTĂRÂRE NR.79 
privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” 
 

 Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 19 
decembrie 2014la care sunt prezenti un num`r de 11 consilieri locali,absen\i motivati fiind dna 
consilier local Nicolaescu Sanda Lucia si dl coonsilier Ghi\ulescu Marius;      

     {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 Pahomnie Constantin. 

Luând în discuţie Raportul nr.12636/17.12.2014, întocmit de către secretarul ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, prin care se propune aprobarea asocierii ora]ului cu municipiului Râmnicu 
Vâlcea cu staţiunile turistice şi localităţile de legătură aflate în imediata vecinătate în 
vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică 
Râmnicu Vâlcea”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.14, 
jud. Vâlcea, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei respective, a aportului 
la patrimoniul iniţial al Asociaţiei şi a cotizaţiei anuale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
împuternicirea primarului ora]ulului să participe la adunarea generală de constituire a 
Asociaţiei şi să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” şi de a reprezenta ora]ul 
în Adunarea Generală a Asociaţiei, precum şi împuternicirea unei persoane de a reprezenta 
ora]ul în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei şi ca membru al acesteia. 
 Având în vedere faptul că România se înscrie printre ţările europene cu un 
remarcabil potenţial balnear şi de sănătate cu peste 30% din apele minerale şi termale din 
Europa, iar asemenea zestre naturală este localizată la nivel naţional în cateva zone 
geografice compacte, dintre care, poate cea mai privilegiată zonă se găseste in judeţul 
Vâlcea, unde la o distanţă sensibil egală faţă de municipiu reşedinţă de judeţ, de 18-20 km 
se află trei dintre cele mai cunoscute staţiuni turistice din ţară – Călimăneşti, Băile 
Olănesti şi Băile Govora – din cele 37 atestate la nivel naţional conform Hotărârii 
Guvernului nr.852/2008 şi două dintre staţiunile balneoclimatice – Băile Olăneşti şi 
Călimăneşti - Căciulata – din cele 11 localităţi cu acest statut la nivel naţional conform 
Hotărârii Guvernului 1016/2011; aceste staţiuni turistice şi balneoclimatice şi oraşul 
Ocnele Mari focalizate de municipiul reşedinţă de judeţ, împreună cu localităţile de 
legătură Mihăeşti, Vlădeşti, Păuşeşti – Măglaşi, Bujoreni, Dăeşti şi Muereasca - se 
constituie ca o zonă în care turismul este, şi poate deveni tot mai mult o forţă motrice de 
dezvoltare interdependentă şi a fiecarei localităţi în parte; 

Ţinând seama de discuţiile purtate cu toţi primarii din cele 11 (unsprezece) localităţi 
(municipiul Râmnicu Vâlcea, Calimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora, Ocnele Mari, 
Mihăeşti, Vlădeşti, Păuşeşti – Măglaşi, Bujoreni, Dăeşti şi Muereasca) care şi-au 
exprimat acordul formal de a întreprinde demersurile pentru constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” (Z Me T), 
structură cu personalitate juridică; 
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Luând în considerare faptul că până la această dată a fost obţinută de la Ministerul Justiţiei 
dovada disponibilităţii denumirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană 
Turistică Râmnicu Vâlcea” ; 

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(2), lit. j) şi art.11 din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi; 
 În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. (1) Se aprobă asocierea ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu municipiului Râmnicu Vâlcea – 

municipiu reşedinţă de judeţ  ]I cu staţiunile turistice şi localităţile de legătură aflate în imediata 
vecinătate – Călimăşeşti,  Băile Govora, Ocnele Mari, Mihăeşti, Vlădeşti, Păuşeşti – Măglaşi, 
Bujoreni, Dăeşti şi Muereasca – în vederea înfiinţării unei Asociaţii de dezvoltare intercomunitară. 

(2) Denumirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în care municipiul este asociat 
conform alin.(1), este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică 
Râmnicu Vâlcea” . 

(3) Sediul Asociaţiei este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.14, 
jud. Vâlcea. 

 
Art.2. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 

Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, precum şi Statutul acesteia, conform anexelor 1 şi 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă aportul ora]lului la patrimoniul iniţial al Asociaţiei în cuantum de  1000 de 
lei. 

(3) Se aprobă cotizaţia anuală a ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru al Asociaţiei în cuantum 
de 6000 lei/an. 
  

Art.3. Se împuterniceşte primarul ora]ului să participe la adunarea generală de constituire a 
Asociaţiei şi să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform art.2, alin.(1). 

 
Art.4. Se împuterniceşte primarul ora]ului să reprezinte ora]ul în Adunarea Generală, ca 

membru al Adunării generale . 
Art.5. Se împuterniceşte dna/dl.Noaje Alexandru Claudiu ,administrator public,să 

reprezinte ora]ul în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei . 
 

                     Pre]edinte de ]edin\` 

           PAHOMNIE CONSTANTIN                                                                                                  

                                                                                                                    Contrasemneaz` 

SECRETAR,               

                                                                jr. Nicolae Gorgan 

 

Băile Olăneşti, 19.decembrie 2014  
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