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H O T Ă R Â R E nr.29 

privind aprobarea contului de execuție 
a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 31.12.2014 și aprobarea contului 

de venituri și cheltuieli instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții, 
 la data de 31.12.2014. 

 
Consiliul Local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară 

din data de 26.03.2015, la care au participat un număr de 12 consilieri locali din totalul de 
13 în funcție, lipsă fiind dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia. 

Respectînd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicată, prin HCL 
nr.11/03.03.2015 prin care a fost ales președinte de ședință d-na Dima Mureanu Georgiana. 

Văzând expunerea de motive a Primarului orașului Băile Olănești asupra proiectului de 
hotărâre, avizul de legalitate dat de Secretarul orașului, precum și rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Băile Olănești. 

Ținând cont de referatul nr.1946/18.02.2015, prin care compartimentul buget-
contabilitate propune aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.12.2014. 

În conformitate cu prevederile art.57, alin 1 și 4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, precum și ale Legii nr.52/2003,  privind 
transparența decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție, respectiv 
voturi "pentru" = 11, abţineri=1-dna.consilier local Dima Mureanu Gerogiana Maria; 

În temeiul art.36 alin.2 lit."b" și alin.4 lit."a", art.45 alin.2,lit."a" coroborate cu 
art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Băile Olănești la 
data de 31.12.2014, conform Anexei nr.1 la prezenta. 
          Art.2 –  Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri 
proprii și subvenții la data de 31.12.2014,  conform Anexei nr.2 la prezenta. 

Art.3 – Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul 
orașului Băile Olănești prin compartimentul buget-contabilitate. 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare, se comunică Primarului, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Băile Olănești și Instituției 
Prefectului județului Vâlcea. 
                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dima Mureanu Georgiana Maria 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Jurist Nicolae Gorgan 
Băile Olănești, 26 martie 2015 
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