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HoTAnAREA NR.2s
Privind: aprobareal avizarcaunor documente suport necesare aprobdrii
aplicaliei de finanlare pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al
deqeurilor solide in judelul Vdlcea" b

Consiliul Local al Comunei Pduqegti-Mdglaqi, judetul VAlcea,
intrunit in gedinfd ordinard, astdzi 27.05.2013,la care participd un numdr de
13 consilieri comunali din numarul total de l3 in functie;

Ludnd in dezbaterea de motive qi proiectul de hotdr6re iniliat de
primarul comunei, privind aprobarealavizarca unor documente suport
necesare aprobdrii aplicaliei de finanlare pentru proiectul ,,Sistem de
management integrat al deqeurilor solide in judeJul Vdlcea";

Av6nd in vedere :
- adresa Consiliului Judefean Vdlcea nr. 5301 din 09.05.2013 prin care se
solicitd adoptarea unei hotdrdri cu privire la aprobarea lavizarea unor
documente suport necesare aprobdrii aplicaliei de finanlare pentru proiectul
,,Sistem de management integrat al deqeurilor solide in judelul Ydlcea";
- raportul compartimentului din aparafiil de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 3029 din data de 10.05.2013, prin care se propune
aprobarea lavizarea unor documente suport necesare aprobirii aplica1iei de
finanlare pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deqeurilor
solide in judeJul YdIcea";

Jin6nd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local, precum qi de raportul de avizare a legalitdlii
proiectqlui de hotdr6re, intocmit de secretarul comunei ;

in conformitate cu prevederile:
- art. 8 alin (3) lit ,,k" din Legea serviciilor comunitare de utilitili publice
nr. 5 | 12006, republicatS;
- art. 5 alin. (2),lit. ,,f'qi art. 22 alin. (1) din Statutul ADI;
- art. 6 alin. (1) lit. ,,a" din Legea serviciului de salubrizare a localitdtrilor nr.
10112006, cu modificdrile qi completbrile ulterioare,
- art.59 alin (1), lit. ,,a" $i ,,€" din Legea nr. 21112011 privind regimul
deqeurilor;
- Ordinului nr. 141512008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile
pentru proiectele frnan[ate in cadrul Programului operalional sectorial
,,Mediu" 2007-20I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- H.G. nr.85572008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-
cadru ale asocia{ilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate
serviciile de utilitaJi publice;
- Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritard 2 din pos Mediu
,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deqeurilor qi reabilitarea
siturilor contaminate istoric", Domeniul Major de Intervenlie 2.1
,,Dezxoltarea sistemelor de management integrat al deqeurilor qi extinderea
infrastructurii de management al deqeurilor",



In baza art. 14, art. 36 alin.(2), lit. ,,d" qi alin. (6), pct. 14 din
Legea *. 71 5 12001, republicatd;

in temeiul art. 45 alin. (2) lif ,,d" din Legea rc. 21512001privind
administralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, cu un num6r de 13 voturi "pentru", adoptd urmdtoarea :

HOTARARE

ART.I Se exprimd acordul de principiu privind aprobarea Master Planului
(program de investitii pe termen lung) privind gestionarea deqeurilor in
judeful Vdlcea, prevdzut in anexa nr. I, care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.
ART.2 Se avizeazd Studiul de Fezabilitate aferent invest{iei ,,Sistem de
management integrat al degeurilor solide in judelul Ydlcea", ai cdrei
indicatori tehnico-economici sunt prevbzu{i in anexa nr. 2, care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
ART.3 Se mandateazd domnul Dobriceanu Constantin, reprezentantul
Comunei Pduqeqti-Mdglagi in Adunarea GeneralS a Asocia{iei de Dezvoltare
Interciomunitard pentru Serviciul de Salubrizare a LocalitSlilor din judeJul
Vdlcea, sd aprobe Planul anual de evolu{ie a tarifelor qi taxelor pentru
serviciul de salubrizare a localitdlilor din judelul Vdlcea.
ART.4 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei prin
compartimentele de specialitate.
ART.5 Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Paugegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei,
Institufiei Prefectului-jude{ul Valcea, Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitard, Salubrizare, Consiliului Judelean Vdlcea qi se aduce la
cunoqtinld publica prin afiqare pe saitul primdriei.

Preqedinte de qedinfd,
Mihaileppu fraian
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Pduqegti-Mdglaqi, 27.05.2013
Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela


