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H O T ~ R ^ R E A   nr.19  

Privitor la: modificare ]i compltare HCL nr.9/10.02.2015 cu privire la 
aprobarea bugetului local ]i aprobarea excedentului anual al bugetului local 

 rezultat la [ncheierea exerci\iului bugetar al anului 2014 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinar` din data de 03 martie 2015 la care au participat un num`r de 13 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, cu unanimitate de 
voturi a fost aleasă dna.consilier local Dima Mureanu Maria Georgiana. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 
Luând [n dezbatere referatul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate, 
[nregistrat sub nr.1458/2015, prin care se propune aprobarea bugetului local pentru anul 
2015 ]i aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la [ncheierea exerci\iului 
bugetar al anului 2014. 

{n conformitate cu prevederile legii bugetului de stat nr.186/2014, ale Legii finan\elor 
publice locale nr.273/2006, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,  

Av@nd [n vedere c`  la adoptarea HCL nr.9/10.02.2015 s-a omis aprobarea utiliz`rii 
excedentului annual al Bugetului local rezultat la [ncheierea exerci\iului bugetar al anului 
2014. 

Adresa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  Valcea nr. 10893/847/2015 prin 
care ne comunica Sumele defalcate din Taxa pe valoare  Adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale, a sumelor defalacate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2015 si a 
estimarilor pentru anii 2016-2018. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" 12.dna consilier Ghimi] Valentina nu voteaz` datorit` demisiei. 

{n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit."b", 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, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind 
transparenţa decizională, adopt` urm`toarea 

 
H O T ~ R ^ R E 

 
        Art.1 – Se modific` ]i se completeaz` HCL nr.9/10.02.2015 cu art.4 privivitor la 
aprobarea utiliz`rii excedentului anual al bugetului local rezultat la [ncheierea exerci\iului 
bugetar al anului 2014 dup` cum urmeaz`: 

1. Refacere platforma str Izlaz 200000.00 lei din care pentru reparatii capitale 

197520.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere 

avize, acorduri si autorizatii 2480.00 lei; 

2. Refacere pasarela metalica peste Paraul OlANESTI situata pe Str T Vladimirescu / 

Str Raului  52100.00 lei din care pentru reparatii capitale 50600.00 lei si intocmire 
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documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 

1500.00 lei; 

3. Refacere pasarela pietonala metalica peste Paraul OlANESTI situata in zona blocuri 

36000.00 lei din care pentru reparatii capitale 34500.00 lei si intocmire documentatie 

tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 1500.00 lei; 

4. Refacere platforma str : Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleasa si Alunis 

160665.00 lei din care pentru reparatii capitale 157515.00 lei si intocmire 

documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 

3150.00 lei; 

  4.1 Refacere platforma str : Mura 36700.00 lei din care pentru reparatii capitale 

36300.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 400.00 lei; 

 4.2 Refacere platforma str : Glodeanu 45815.00 lei din care pentru reparatii capitale 

45015.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 800.00 lei; 

 4.3 Refacere platforma str : Releului 20200.00 lei din care pentru reparatii capitale 

20000.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 200.00 lei; 

 4.4 Refacere platforma str : Viezuianu 9900.00 lei din care pentru reparatii capitale 

9200.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 700.00 lei; 

 4.5 Refacere platforma str : Pleasa 40550.00 lei din care pentru reparatii capitale 

40100.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 450.00 lei; 

 4.6 Refacere platforma str : Alunis   7500.00 lei din care pentru reparatii capitale 

6900.00 lei si intocmire documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, 

acorduri si autorizatii 600.00 lei; 

5. Refacere terasament dum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin si punctul 

Troita 139800.00 lei din care reparatii capitate 138300.00 lei si intocmire 

documentatie tehnico ecomomica – taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 

1500.00 lei; 

6. Proiect finantat din fonduri externe nerambursabule « Realibitarea infrastructurii 

rutiere in Statiunea Baile Olanesti » : 16484.50 lei 

Art.2 – Celelalte prevederi ale HCL nr.9/10.02.2015 r`m@n neschimbate. 
Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 

localit`\ii, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-contabilitate. 
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 Art.4 - Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are ]i va fi 
comunicat` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei ]i serviciilor ]i 
activit`\ilor din subordinea consiliului local, Consiliului Jude\ean V@lcea ]i Institu\iei 
Prefectului jude\ului V@lcea. 
 

 
 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
      Dima Mureanu Maria Georgiana 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

Jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 03 martie  2015. 


