
 

 
HOT~RARE nr. 29 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ]i a devizului general  pentru 
"Recompartimentare imobil cu destina\ia cabinete medicale pentru medicina de 

familie ]i de stomatologie” 
 

          Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 24.05.2013, la care au participat un număr de 11 consilieri locali din totalul de 
13 în funcţie, lipsă fiind dl.consilier local Baicu Vasile şi dl. consilier local Traşcă Flavius 
Iulian. 
În conformitate cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
a fost aleasă, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, preşedinte de şedinţă dna 
Nicolaesca Sanda Lucia.      
       -Luând în considerare Raportul înregistrat cu nr. 5563/23.05.2013, întocmit de 
Compartimentul tehnic investi\ii,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ]i a devizului general la obiectivul de investi\ii"Recompartimentare imobil cu 
destina\ia cabinete medicale pentru medicina de familie ]i de stomatologie” 

-  Urmare a realizarii proiectului si executarii lucrarilor  solicitate si prevazute in 
satifacerea cerintelor de acest fel. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru"=11; 
         În baza art.36, alin.(2),lit.(b),alin.4 lit.(d) art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea 
nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`, 
adopt` urm`toarea 
 

H O T Ă R A R E 
 

          Art.1-Se aprob` indicatorii tehnico economici ]i devizul general pentru obiectivul de 
investi\ii"Recompartimentare imobil cu destina\ia cabinete medicale pentru medicina 
de familie ]i de stomatologie”, conform anexei la prezenta. 
 Art.2-Se [mputernice]te Primarul prin compartimentele Tehnic-Investi\ii, Buget- 
Contabilitate. 
 Art.3- Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Vâlcea, compartimentului Tehnic-Investi\ii ]i compartimentului Buget - Contabilitate. 
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