CONSILIUL LOCAL AL 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: primăriabaileolanesti@yahoo.com

Hotărâre nr.22
privind aprobarea actului constiitutiv ]i delegarea gestiunii serviciilor de
administrare ]i exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC
DEPARTAMENT OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE
INTEGRAT~ A STA|IUNII B~ILE OL~NE}TI
Consiliul local al oraşului B`ile Ol`ne]ti, [ntrunit in şedinţa de [ndat` din data
de 10 martie 2015, la care sunt prezen\i un num`r de11 consilieri din totalul de 13 [n
func\ie, absen\i motiva\i fiind dna consilier local Ghimi]Valentina si dl consilier local
Baicu Vasile.
V`z@nd raportul de specialitate [ncheiat de Serviciul Public Departament de
Operare a proiectului de Dezvoltare Integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti prin care
solicit` delegarea prin atribuiré direct` a administrarii ]i exploat`rii bunurilor realizate
prin proiectul mentionat, prin contract de delegare, pentru care se va stabili o
redeventa lunara.
Având [n vedere expunerea de motive a dlui Primar al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, a
avizului de legalitate dat de secretarul ora]ului ;
In conformitate cu:
-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilit`\i publice;
- ale Legii nr.273/2006 a finan\elor publice locale;
-ale Legii nr.31/1990 privind societ`\ile comerciale.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor [n
func\ie, respectiv voturi "pentru" =11
In temeiul art.36 alin.2,lit.”c”,ale alin5 lit.”a” alin art.45 alin. 1 si art.115 alin.1
lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Incepând cu data emiterii prezentei se aprobă Actul constitutiv privind
[nfiin\area societ`\ii cu r`spundere limitat` SC OL~NESTI SERV SRL, conform
anexei nr.1 la prezenta.
Art.2 Se aprob` delegarea gestiunii activit`\ii serviciilor de administrare ]i exploatare
a obiectivelor din domeniul public al Oraşul B`ile Ol`ne]ti prev`zute [n art.3 la
prezenta, prin atribuire direct` a contractului de delegare, pe o durat` de doi ani, cu
posibilitatea prelungirii cu acordul p`r\ilor.
Art.3 Se concesioneaz` prin negociere direct` c`tre SC OL~NESTI SERV SRL,
bunurile proprietate public` si privat` ale or]ului B`ile Ol`ne]ti, date [n administrarea

Serviciul Public Departament de Operare a proiectului de Dezvoltare Integrat` a
sta\iunii B`ile Ol`ne]ti,dup` cum urmeaz`, care vor face obiectul contractului de
concesiune;
Nr.

Denumire
mijloc fix

1100001

Parcare
supraetajat`
1621002 Bazin de
ap`
sulfurous`
1621003 Centru
balnear
1840013 Re\ele de
canalizare
parc Unirii
18600001 Alimentare
cu ap`
geotermal`
1860028 Re\ele ap`
sulfurous`

Data PIF

Cod
Durat`
clasificare folosint`
luni

28.03.2012 1.2.1

432

Valoare de
inventor +
modeniz`ri
lei
5.185.864,22

28.03.2012 1.6.2

504

2.162.201,01

28.03.2012 1.6.2

504

2.580.802,20

28.03.2012 1.8.4.

576

12.921,67

28.03.2012 1.8.6

432

655.379,65

28.03.2012 1.8.6

432

412.754,00

Obs

Art.4 SC OL~NE}TI SERV SRL va prelua de la data constituirii activul ]i pasivul
Serviciului Public Departament de Operare a proiectului de Dezvoltare Integrat` a
sta\iunii B`ile Ol`ne]ti, precum si preluarea personalului aprobat potrivit
organigramei aprobat` prin HCL nr.4/2015.
Art.5 Se [mputernice]te Primarul Ora]ului B`ile Ol`ne]ti s` semneze actul
constitutive ]I contractul de delegare ]i s` duc` la [ndeplinire prezenta.
Art.6 Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, SPOPDI, SC OL~NE}TI SERV
SRL, Institu\iei Prefectului ]i se aduce la cuno]tiin\` public` prin afi]are. .

PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
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CONTRASEMNEAZ~,
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