CONSILIUL LOCAL ORA}ULUI B~ILE

OL~NE}TI

Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: prim`riabaileolanesti@yahoo.com

HOTARARE nr.10
privind :modificarea ]i completarea HCL nr.30/28.05.2012
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 12 iulie 2012 la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie,absen\i motiva\i ffiind dna consilier Nicol`escu Sanda ]i dl consilier Tra]c`
Flavius;
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr.04/16
iunie 2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna.consilier local Balaban Rodica.
Analiz@nd proiectul de hot`r@re ]i referatul [nregistrat la nr. 5998 / 26.06.2012 prin
care Compartimentul Achizi\ii Publice propune modificarea ]i completarea HCL nr. 30 /
28.05.2012, [n sensul scrierii corecte a indicatorilor aferen\i zonei turistice ]i de agrement a
ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului
de hot`râre ]i avizul de legalitate al secretarului;
|in@nd cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Lu@nd [n considerare c`, prin Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr.24/29.02.2012
a fost repartizat` ora]ului B`ile Ol`ne]ti suma de 280 mii lei, pentru finan\area unor
obiective ce necesit` finan\are local`, repartizat` pe trei trimestre.
Av@nd [n vedere c` prin HCL nr.15/30 martie 2012 a fost rectificat bugetul local al
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, iar la capitolul 87.02."Alte ac\iuni economice"-subcapitolul
87.02.04 "Turism" a aprobat` suma de 80 mii lei, din care trim.I=20 mii lei,trim.II= 20 mii
lei ]i trim.III =40 mii lei;
Luând în considerare ca prin HCL nr. 7/2008 a fost aprobata strategia de dezvoltare a
orasului Baile Olănesti, pe perioada 2008-2012, unde a fost cuprins si obiectivul
"Reabilitarea infrastructurii turistice si de agrement a orasului Băile Olănesti".
Precizând ca prin HCL nr. 30/28.05.2012, au fost aprobati indicatorii tehnico
economici la obiectivul "Reabilitarea Infrastructurii Turistice si de Agrement a orasului
Băile Olănesti" a căror denumire nu a fost conforma cu titulatura integrala a mijloacelor fixe
cuprinse in anexa 3 la OUG nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2009, a c`ror achizi\ie este permis`, potrivit
art.24 alin .(3) punctele b ]i c;
b) achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri
externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi
din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări;
c) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost
prevăzute ca primă dotare;{n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale Legii
nr.82/1991 republicat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,52/2003 privind
transparen\a decizional`;
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru" = 11.
{n temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.”a”, art.45 alin.2 lit."a", coroborate cu art.115
alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Articol unic – Se aprob` modificarea ]i completarea Hot`r@rii Consiliului Local
nr.30/28.05.2012, [n sensul corect`rii denumirii indicatorilor tehnico-economici dup` cum
urmeaz`, art.1 va avea urm`torul cuprins:
"Art.1 Se aprob` indicatorii tehnico-economici, "Reabilitarea infrastructurii
turistice ]i de agrement [n ora]ul B`ile Ol`ne]t", dup` cum urmeaz`:
- indicator localitate, aferent zonei turistice ]i de agrement din sta\iunea B`ile
Ol`ne]ti, cu TVA
= 45.280lei
- indicatoare localit`\i componente aferente zonei turistice ]i de agrement din
Sta\iunea B`ile Ol`ne]ti, cu TVA
= 24.800 lei
- embleme indicator cu stema Rom@niei, consiliului local ]i prim`riei din zona
turistic` B`ile Ol`ne]ti, cu TVA
= 9.920 lei
Total valoare cu TVA
= 80.000 lei
Celelalte prevederi ale hot`r@rii r`m@n neschimbate.
Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul bugetcontabilitate,tehnic investi\ii ]i achizi\ii publice.
Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din
cadrul prim`riei, Institu\iei Prefectului-jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin
afi]are.

PRE}EDINTE }EDIN|~,

Balaban Rodica

Contrasemneaz`,
SECRETAR,
Jr. Nicolae Gorgan

Bă ile Olă neşti, 12 iulie 2012.
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