
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUNEŞTI 

HOTĂRÂRE 16 
cu privire la aprobarea Documentului de poziţie 

privind implementarea şi asigurarea sustenabilitătii proiectului „Sistem 
de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea" 

Având în vedere raportul de specialitate nr.2593/15.05.2013 
întocmit de viceprimarul comunei prin care se propune aprobarea 
Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilitătii 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea"; 

- avizul nr. 2594 din 15.05.2013 al secretarului comunei Buneşti, 
în conformitate cu: 

-prevederile art.8 alin (1) ,alin (2 ) şi alin (3) lit „a", ,,c" din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,republicată, 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale; 

-prevederile art.8 alin (1) ,alin (2 ) şi alin (3) lit „a", ,,c" din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

-prevederile art. 6 alin.O) lit. a), alin. 3 din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile art.59 alin 1 lit (d) din Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor; 

-prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 din POS 
Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric", Domeniul Major de Intervenţie 2.1 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor", 

în temeiul art. 14 şi art. 36 , alin.(2) lit d şi alin (6), pct 14 , art. 45 alin 
(2) lit ,,d" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local al 
Comunei Buneşti, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă Documentul de poziţie privind implementarea şi asigurarea 
sustenabilitătii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Vâlcea", prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2 Se împuterniceşte Primarul Comunei Buneşti, să semneze Documentul 
de poziţie prevăzut la art.1, precum şi să asigure aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea nr.47 din 12 august 2011 a Consiliului Local al Comunei Buneşti. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei 
Buneşti, aparatului de specialitate al comunei, unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţul Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubrizare, Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a 
prevederilor ei, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin 
(1) coroborate cu cele ale art.45 alin (2) Ut „d" din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de10 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi O.abţineri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA , contrasemnează, 
SECRETAR, 

GEANA ELENA ADRIANA 

"v_. 
23.05.2013 


