
                      

 
                                    R O M Â N I A   
                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                   
                                                                               

                                HOTĂRÂREA NR. 26/2016 
               Privitor la: aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului public de Salubrizare din judeţul Vâlcea, şi desemnarea reprezentantului 
împuternicit să exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale. 

                                                             
            Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.04.2016, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
            Văzând că dl. consilier BOCŞARU DORU, a fost ales Preşedinte de şedinţă; 
           
           AVÂND în vedere 
           Expunerea de motive nr. 1139/15.04.2016, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
           Raportul de specialitate nr. 1126/15.04.2016, al compartimentului secretariat; 
           Adresa Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 5963/07.04.2016, înregistrată la Primăria Comunei 
Lăcusteni cu nr.1040/ 07.04.2016, prin care se solicită aprobarea până la data de 29.04.2016, a 
Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de 
Salubrizare din judeţul Vâlcean,  prin hotărâre a Consiliului local, în vederea demarării procedurii de 
achiziţie publică pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru judeţul Vâlcea, precum şi 
desemnarea reprezentantului împuternicit care să exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale; 
           Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi Raportul 
nr.1256/28.04.2016 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, al secretarului comunei; 
            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), ale alin. (6) lit. a) pct. 14 şi ale alin. 
(7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (2) lit. i-k şi ale art. 5 alin. (2) lit. 
a,d,e,f,j,p,s,v,cc,dd, din Statutul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea; 
             În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi „pentru”, 
adoptă următoarea  

                                                        HOTĂRÂRE: 
   Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de Salubrizare din judeţul Vâlcea, conform anexelor nr. 1 şi 2, anexe ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
                Art. 2. Se desemnează d-nul. Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni, reprezentantul 
împuternicit să exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale. 
                Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea Serviciul 
Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, primarului comunei Lăcusteni, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea şi adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin grija secretarului comunei.          
                                            
           LĂCUSTENI, 28.04.2016          
                
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează: 
   BOCŞARU DORU                   SECRETAR,   
                        BRĂNESCU ADRIAN                          


	           Raportul de specialitate nr. 1126/15.04.2016, al compartimentului secretariat;

