pentru to ate aspectele tehnico-economice l?i financiare implicate Tn
desfal?urarea proiectului, pe Tntregul parcurs al derularii contractului pentru
finantare.
,
De asemenea, Tn conformitate .cu Capitolul IV, Art.20 - Depunerea
dosarului de coordonare si a dosarului de finantare:
(1) Incepand cu prima zi a sesiunii de depunere, coordonatorul procedeaza
la:
a) adoptarea hotararii privind participarea la Program;
b) aducerea la cunol?tinta publica, pe raza sa de competenta administrativ
teritoriala, a adoptarii hotararii prevazute la lit. a), a conditiilor de participare
la Program l?i a termenului Tn interiorul caruia solicitantii pot depune
dosarele de finantare la registratura sa;
c) primirea l?i Tnregistrarea plicurilor con\inand dosarele de finantare ale
solicitantilor din raza sa de competenta administrativteritoriala l?i Tntocmirea
centralizatorului acestora;
d) constituirea dosarului de coordonare din documentele prevazute la art.
14 alin. (6).
Prin implementarea la nivelul judetului a programului s-ar atinge
obiectivele legate de Tncetinirea ritmului sau chiar stoparea extinderii
suprafetelor de teren afectate de defril?ari masive necontrolate l?i de
degradari Tn diferite stadii de avansare ale procesului, care au condus de-a
lungul timpului la un impact negativ asupra mediului Tnconjurator l?i
sigurantei populatiei.
Tn' acest scop s-a elaborat proiectul de hotarare privind aprobarea
participarii (aplicarii) Consiliului Judetean Valcea la Programul de
imbunata,ire a calita,ii mediului prin impadurirea terenurilor agricole
degradate, pe care II supunem analizarii l?i aprobarii Tn l?edinta Consiliului
Judetean
Valcea.
,
~

DPRElCMMICMM

J

J

desfa~urarea

proiectului, pe Tntregul parcurs al derularii contractului pentru

finantare.
, 
De asemenea, In conformitate cu Art.20, alin. (1), lit. a), b), c), d),
Incepand cu prima zi a sesiunii de depunere, coordonatorul procedeaza
la: adoptarea hotararii privind participarea la Program; aducerea la
cuno~tinta publica, pe raza sa de competenta administrativ-teritoriala, a
adoptarii hotararii prevazute la lit. a), a conditiilor de participare la Program
~i a termenului Tn interiorul caruia solicitantii pot depune dosarele de
finantare la registratura sa; primirea ~i Tnregistrarea plicurilor continand
dosarele de finantare ale solicitantilor din raza sa de competenta
administrativ-teritoriala si
, Intocmirea centralizatorului acestora; constituirea
dosarului de coordonare din documentele prevazute la art. 14 alin. (6).
Potrivit Art. 6, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, protectia mediului constituie 0 obligatie a
autoritatilor administratiei publice centrale ~i locale, precum ~i a tuturor
persoanelor fizice ~i juridice.
Potrivit Art. 91, alin. (3), lit. d) din Legea administratiei publice locale
nr.215 1 2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare, consiliul judetean
adopta strategii, prognoze ~i programe de dezvoltare economico-sociala ~i
de mediu ale judetului.
Avand Tn vedere aceste considerente, propunerea spre aprobare a
participarii (aplicarii) Consiliului Judetean Valcea la Programul de
imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole
degradate este In conformitate cu legislatia amintita.

, CUTIV,

abor~ntare Proiecte,

Mihai CRACIUN
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