ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTARAREA NR 14
Cu privire la: aprobarea cofinanţării în vederea promovării şi implementării
proiectului ,,Sistem integrat de colectare selectiva a deşeurilor în comuna Măldăreşti,
judeţul Vâlcea’’ în cadrul Programului PHARE 2005 C.E.S., Schema de Granturi
pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului
Consiliul Local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 19.02.2007, la care participă un numar de 10 consilieri din
totalul de 11 consilieri în funcţie.
Văzând că prin votul unanim doamna consilier Ungureanu Simona a fost aleasă
preşedinte de şedinţa conform art. 37 alin.(1)din Legea nr 215/2001 a administraţiei
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în dezbatere :
-Expunerea de motive a domnului Primar, ing. Dragu Ionel, înregistrată la nr.
549 din 6.02.2007 şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării în vederea
promovării şi implementării proiectului ,, Sistem integrat de colectare selectiva a
deşeurilor în comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea’’ în cadrul Programului PHARE 2005
C.E.S., Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în
domeniul Protecţiei Mediului
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea înregistrat
la nr. 550 din 06.02.2007 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea , înregistrat la nr. 551 din 06.02.2007 ;
Ţinând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre,
întocmit de secretarul comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea, înregistrat la nr. 552 din
06.02.2007 ;
Ţinând cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
Respectând procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile articolului 38 alineatul (2) litera ,,b’’ şi alineatul
(4) litera ,,f’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 35 alin (2) litera ,,a’’ si art. 46 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un numar de 10 voturi « pentru », voturi 0 « impotriva » şi 0 « abţineri ».

HOTĂ R ĂŞTE
Art. 1. Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Comunei Măldăreşti pentru
asigurarea cheltuielilor eligibile in suma de 2500 Euro, cheltuieli eligibile ocazionate de
implementarea ,, Sistem integrat de colectare selectiva a deşeurilor în comuna
Măldăreşti, judeţul Vâlcea’’
Art. 2. Consiliul Local al Comunei Măldăreşti asigură cheltuielile neeligibile
ocazionate de implementarea proiectului prevazut la art. 1, precum şi eventualele
depaşiri ale bugetului contractat.
Art. 3. Primarul Comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea va urmări ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Măldăreşti ,
judeţul Vâlcea, asupra modului de îndeplinire.
Art. 4. (1) Prezenta hotarâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului
Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului Comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei
Comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea.
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Dact. in trei exemplare

