ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
HOTARARE
PRIVIND: aprobarea asocierii .Judetului Valcea cu Comuna Mihae~ti
in vederea irnplementarii ~i promovarii proiectului "Controlul
Integrat al Poluarii cu Nutrienti" finantat prin Banca lnternationala
pentru Reconstructie ~i Dezvoltare
Consiliul Judetean Valcea, intrunit In sedinta din data de 30 aprilie
2009, la care participa un nurnar de 32 consilieri judeteni din nurnarul
total de 32 In functie.
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea inreqistrata sub nr. 4413 din 09.04.2009;
l.uand tn considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe si
Relatii Externe nr. 4414 din 09.04.2009 ~i avizele comisiilor de
specia Iitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 228/2008 pentru ratificarea
Acordului de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu
nutrienti) dintre Romania ~i Banca lnternationala pentru Reconstructie si
Dezvoltare si a Acordului de asistenta financiara nerarnbursabila
acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al
poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca lnternationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007,
ale Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de
actiune pentru protectia apelor lmpotriva poluarii cu nitrati proveniti din
surse agricole, ale Ordinului Ministerului Mediului nr. 1552/03.12.2008
pentru aprobarea Iistei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati
din activitati agricole si ale articolului 91 alineatul (6) litera "a" din Legea
adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu rnodificarile si
cornpletarile ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 97 din Legea adrninistratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba asocierea Judetului Valcea cu Comuna Mihaesti
In vederea irnplernentarii ~i prornovarii proiectului "Controlul Integrat al
Poluarii cu Nutrienti" finantat prin Banca Internationala pentru
Reconstructie ~i Dezvoltare potrivit contractu lui de asociere (parteneriat),
prevazut In Anexa care face parte inteqranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se lmputernlceste Presedintele Consiliului Judetean
Valcea sa semneze Contractul de asociere (parteneriat) prevazut la art. 1
precum $i Conventia de Cooperare incheiata cu Ministerul Mediului prin
Unitatea de Management a Proiectului (UMP).
Art. 3 - Secretarul Judetului Valcea, pnn Compartimentul
Cancelarie, va comunica prezenta hotarare directiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Valcea, Consiliului Local al comunei
Mihaesti ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean
Valcea, precum ~i in Monitorul Oficial al judetului Valcea.

Prezenta tioterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.
45 a lin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea edministreiiei
publice locale nr. 215/2001, reoubliceie, cu moalticiuiie §i comptetiuiie
u/terioare cu un numer de 33 voturi pentru, 0 voturi lmpotrive §i 0 ebiineri.
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