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D I S P O Z I Ț I A nr.137 
Privitor la: Convocarea ]edin\ei ordinare  a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

pentru data de 28 aprilie 2016 ora 15.00 
 

    Domnul ec.Vasilache Vasile Sorin, Primar al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, 
Av@nd [n vedere referatul înregistrat sub nr.3426/04.04.2016 prin care dl secretar al 

ora]ului propune emiterea de dispozi\ie [n vederea convoc`rii Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n ]edin\` ordinară pentru luna aprilie 2016. 
{n temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1, coroborate cu art.115 alin.1 lit.”a” din Legea 

nr.215/2001privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, emite urm`toarea 

 
D I S P O Z I | I E 

 
Art.1 - Se convoac` Consiliul Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n ]edin\` ordinară 

pentru data de 28 aprilie 2016, oreloe 15.00,[n sala de ]edin\e a Prim`riei ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti,cu urm`torul proiect al ordinii de zi. 
      1.Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare  a consiliului local din data de 17 
martie 2016. 
       2.Proiect de hot`r@re privind ”Privind :Stabilirea consumului mediu de carburant 
pentru autovehicule,utilaje ]i ma]ini de lucru din dotarea institu\iei” 
       3.Proiect de hot`r@re privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii 
februarie 2016 
       4.Proiect de hotărâre privind ”Aprobare utilizare sume din excedentul anului 

2015”. 
        5.Proiect de hot`r@re privind aprobarea invenrarierii bunurilor apar\in@nd 
Liceului Tehnologic Justinian Marina. 

6.Proiect de hot`r@re privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a  obiectelor 
de inventar aparținând școlilor aflate pe raza orașului Băile Olănești” 
         7. Proiect de hot`r@re privind “Luare act demisie consilier local”. 
          8. Proiect de hotărâre privind  “Aprobarea plata cotizatie ADI APA VALCEA” 
         9. Proiect de hot`r@re privind “Luare act demisie consilier local”. 
         10. Proiect de hot`r@re privind plata pe anul 2016 a cotiza\iei ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti c`tre  Asocia\ia Ora]elor din Rom@nia. 
           11. Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` cotiza\ie pe anul 2016 c`tre 
Grupului de Ac\iune Local` Cheile Ol`ne]tilor 
          12   .Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului,caietului de sarcini 
privind organizarea ]i func\ionarea Serviciului Public de Salubrizare din jude\ul V@lcea. 
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           13.Proiect de hot`r@re privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la 
plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al orașului Băile 

Olănești, conform art.456 alin. (2) lit.a)-g), i)-k), m) și r) și art. 464 alin.(2) lit.a)-e), g)-

j) și r) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, cu respectarea HCL nr................. 
             14. Proiect de hot`r@re privind ”Aprobarea decont`rii cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, 
aferente lunii martie 2016 
             15.Proiect de hot`r@re privind Modificarea ]i completare Hot`rarii Consiliului 
Local nr.2/31.01.2016 “ aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a 
edificării /extinderii construcţiilor de pe raza administrativ teritorială a oraşului B`ile 

Ol`ne]ti, judeţul Vâlcea 
 Art.2 – Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții 

Primarul orașului Băile Olănești. 
Prezenta dispoziție se comunică Primarului, Instituției Prefectului-județul Vâlcea 

și se publică pe site-ul instituției.  
 
 

P R I M A R, 
Ec Vasile Sorin Vasilache 

Avizat pentru legalitate,          
                                                                                                                            Secretar, 

Jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 22 aprilie 2016 


