ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

H O T A R A R E A Nr. 19
Cu privire la: privind asocierea comunei Maldaresti, judetul Valcea la Asociatia Intercomunitara
,,OLTENIA DE SUB MUNTE’’
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data de
29.03.2007 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11.
Vazand ca prin votul unanim doamna consilier Ungureanu Simona a fost aleasa presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Luand in dezbatere :
- Expunerea de motive a domnului Primar, ing. Dragu Ionel, inregistrata la nr. 1287 din
23.03.2007 precum si proiectul de hotarare privind asocierea comunei Maldaresti, judetul Valcea la
Asociatia Intercomunitara ,,Oltenia de sub munte’’.
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 1288 din 23.03.2007 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1289 din 23.03.2007 ;
tinand seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de
secretarul comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1290 din 23.03.2007;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
in conformitate cu prevederile art. 11 alin (1) si (2), art. 36 alin (1) si (7) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
in temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata;
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 11 voturi ,,pentru’’ prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aproba asocierea comunei Maldaresti, judetul Valcea la Asociatia Intercomunitara
,,OLTENIA DE SUB MUNTE’’ cu sediul in Orasul Horezu, judetul Valcea la care au aderat
urmatoarele localitati: Horezu, Stoenesti, Pietrari, Barbatesti, Costesti, Tomsani, Vaideeni si Slatioara
din judetul Valcea si Polovragi, Baia de Fier, Novaci si Crasna din judetul Gorj, in vederea promovarii
unor interese comune;
Art. 2. - Se imputerniceste domnul Dragu Ionel – Primarul comunei Maldaresti, judetul Valcea,
care sa reprezinte interesele comunei in Asociatia Intercomunitara ,,OLTENIA DE SUB MUNTE’’ .
Art. 3 - Primarul comunei Maldaresti, judetul Valcea impreuna cu reprezentantii comunelor si
oraselor asociate va proceda la intocmirea Statutului si a Actului Constitutiv al Asociatiei
Intercomunitara ,, OLTENIA DE SUB MUNTE’’ .
Temeiul legal al infintarii asociatiei este OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile
ulterioare si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Asociatia Intercomunitara ,, OLTENIA DE SUB MUNTE’’ este de utilitate publica conform
Legii nr. 286/2006.

Asociatia Intercomunitara ,, OLTENIA DE SUB MUNTE’’ este asociatie de dezvoltare
intercomunitara si are drept scop realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal, ori
la furnizarea in comun a unor servicii publice.
Conducerea asociatiei este realizata de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai
unitatilor administrativ teritoriale competente desemnate de consiliul local, la propunerea primarului sau
a consilierilor locali.
Consiliul de administratie va fi compus din reprezentantii unitatilor administrativ teritoriale
componente si va fi condus de un presedinte ales cu votul majoritatii membrilor sai.
Consiliul de administratie poate infiinta un aparat tehnic, finantat din resursele asociatiei de
dezvoltare inercomunitare, iar modul de organizare si functionare este stabilit de consiliul de
administratie al asociatiei.
Art. 4.- Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea va lua masuri pentru ducerea la indeplinire
a prezentei hotarari informand Consiliul Local Maldaresti, judetul Valcea, asupra modului de
indeplinire.
Art. 3.- (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Valcea in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei Maldaresti,
judetul Valcea.

Presedinte de sedinta,
Ungureanu Simona

Nr. 19 din 29.03.2007

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Beregata Camelia

