ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
HOTARARE
PRfVfND: parliciparea (apJicarea) Consiliului Judeteen Vfllcea fa
Programuf de imbunatatire a caJitatii mediufui prin impeduriree
terenuriJor agricofe degradate
Consiliul Judetean Valcea , Intrunit Tn sedinta din data de 16
septembrie 2009, la care participa un nurnar de 30 consilieri judeteni din
numarul total de 32 in functie:
Avand in vedere Expunerea de motive, lnreqistrata la nr .110601
08.09.2009, prin care se propune aprobarea privirui perticiperee
(apJicarea) Consiliului Judeieen Vfllcea fa Programuf de imbuniitetir« a
caJitatii mediufui prin irnpeduriree terenuriJor agricofe degradate;
t.uand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe si
Relatli Externe nr. 11061 1 08.09.2009 9i avizele comisiilor de specialitate :
In conformitate cu prevederile articolului 91 , alin. (1) , litera . b" ~i alin .
(3), litera "d" din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 ,
republicata , cu rnodificarile 9i cornpletarile ulterioare, prevederile Ordinului
nr. 1090 din 13 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a
Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin Impadurirea teren urilor
agricole degradate, a Ghidului de finantare a Programului 9i prevederile
Ordonantei de Urqenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 97 , alin . (1) din Legea adrninistratiei
publice locale nr.215/2001, republicata , cu rnodificarile ~i cornpletarile
ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba participarea (aplicarea) Consiliului .Judetean
Valcea la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin
impadurirea terenurilor agricole degradate.
Art. 2 - Consiliul Judetean Valcea i~i da acordul privind inreqistrarea ,
centralizarea si depunerea la Adrninistratia Fondului pentru Mediu , in cadrul
sesiunii de depunere, a dosarelor de finantare primite de la unitatile
administrativ-teritoriale si asociatiile de proprietari din judetul Valcea.
Art. 3 - Se desernneaza responsabil coordonator de proiecte Doarnna
Carmen Alexandrescu , Director Executiv al Directiei Programe si Relatii

Externe, care va colabora cu reprezentantii solicitantilor si ai Adrninistratiei
Fondului pentru Mediu pentru toate aspectele tehnico-economice ~i
financiare implicate Tn desfasurarea proiectelor, pe Tntregul parcurs al
derularii contractului pentru finantare.

Art. 4 - Dupa aprobarea proiectelor de Administratia Fondului pentru
Mediu, Consiliul Judetean Valcea va adopta 0 hotarare privind asocierea cu
solicitantul al carui proiect a fost aprobat, iar conditiile de asociere vor fi
prevazute in Contractul de asociere, anexa la hotarare.

Art. 5 - Pre§edintele Consiliul Judetean Valcea va Incheia Tn termenul
prevazut In Ghidul de finantare contractul pentru finantare cu Adrninistratia
Fondului pentru Mediu.

Art. 6 - Consiliul Judetean Valcea va intocmi docurnentatia de
achizitie publica, va organiza si va derula procedurile de achizitie publica si
va realiza lucrarile, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare privind
achizitiile publice, prin Compartimentul de Achizitii.

Art. 7 - Secretarul Judetului Valcea , prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare Administratiei Fondului pentru Mediu,
directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Valcea, precum §i primariilor din judetul Valcea, in vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean Valcea ~i Tn Monitorul Oficial al Judetului Valcea.
Prezenta hoterere a fost eoootet« cu respectarea prevederilor art.45
alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art.98 din Legea edministretiet publice
locale nr.215/2001, reoubticete, cu moditicerile §i compteterile ulterioare cu un
numer de 31 voturi pentru, 0 voturi tmootrive §i 0 ebtineti.
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