
     
 

HOT~RARE nr.20 
privind: aprobare indicatori economici "Modernizare Infrastructur` de 

Informare ]i Semnalizare Rutier` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti" 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinar` din data de 30.04.2013 la care au participat un num`r de 13consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL 
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan; 

{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. 

Lu@nd [n considerare referatul de specialitate [ntocmit de compartimentul tehnic 
prin care se propune aprobarea Moderniz`rii infrastructurii rutiere de informare ]i 
semnalizare [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 

|in@nd cont c` [n Bugetul local pentru anul 2013 Cap. 14, poz. 14.3 Dot`ri 
independente,pentru proiect s-a alocat  suma de 50000 lei. 

Av@nd in vedere HGR 1062/12.10.2011, privind staţiunile balneare, climatice şi 

balneoclimatice şi asistenţa medicalã balnearã şi de recuperare,  prin  care se acord`  

statutul de staţiune balneoclimaticã pentru localitãţile şi arealele prevãzute [n anexa 1, 

pozitia 5, pentru B`ile Ol`ne]ti 
In sprijinul dezvolt`rii serviciilor turistice pentru orientarea si delimitarea [n teren 

a localit`\ilor componente, prin montarea de panouri informa\ionale turistice 
In conformitet cu Legea 215/2001 a Administra\iei Publice Locale, Sect. a 2-a 

Atribu\ii ale Consiliului Local, art. 36 alin. 1 si 2-b, atribu\ii privind dezvoltarea 
economico social` ]i de mediu, respectiv pct 4-d, Consiliul Local aprob`, la propunerea 
primarului, documenta\iile tehnico-economice pentru lucr`ri de investi\ii de interes local, 
[n condi\iile legii.  
            Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul  a dou` treimi din num`rul total al 
consilierilor, respectiv voturi "pentru" =13 
       {n temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit.(b) ]i alin. 4 litera (d)  art.45 alin(2)şi 
art.115, alin.(1) lit.(b) şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

adopt` urm`toarea 
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                                                          H O T ~ R A R E 
Art.1 -Se aprob` Indicatorii economici "Modernizare Infrastructur` de 

Informare ]i Semnalizare Rutier` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti" conform Anexei  la 
prezenta. 

Art.2- Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei Primarul ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti,prin compartimentele de specialitate. 

Art.3- Prezenta hot`r@re se comunic` pe SITE-ul prim`riei ,se comunic` 
primarului,compartimenteleor de specialitate ]i Institu\iei Prefectului Judetul V`lcea. 

 
PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 
P~UNESCU IOAN        
                                                                               CONTRASEMNEAZ~, 

                                                               Secretar, 
                                                                   jr.Nicolae Gorgan 
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