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H O T Ă R Â R E nr.30 
Privind: aprobarea Contractului de delegarea gestiunii serviciilor de administrare ]i 

exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT 
OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRATA A STATIUNII 

BAILE OLANESTI 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 

din data de 26.03.2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie, lipsă fiind dna. consilier local Nicolăescu Sanda Lucia. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL 
nr.11/03.03.2015 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna.Dima Mureanu Georgiana Maria. 

{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. 
        V`z@nd Hot`r@rea Consiliului Local nr.8/2012 prin care s-a aprobat [nfiin\area 
Serviciului public de administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile 
Ol`ne]ti" –prin transformarea Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", organigrama, num`rul de personal ]i statul 
de func\ii, Hot`r@rea Consiliului Local nr.40/16.07.2010 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare ]i func\ionare a Serviciului Public - Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", precum ]i Hot`r@rea Consiliului Local 
nr.4/29.01.2015 privind aprobare organigram` ]i stat de func\ii pentru func\iile de demnitate 
public`, func\iile publice de conducere ]i de execu\ie, personalul contractual din aparatul de 
specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului 
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

|in@nd cont de HCL nr.18/03.03.2015 prin care Serviciului public de administrare a 
Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti, a fost reorganizat [n 
societate comercial` SC SERV OLANESTI SRL. 

{n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."a" din Legea nr.215/2001 privind 
administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale OG 
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea 
nr. 3/2003, ale HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor–cadru de aplicare a OG 
nr.71/2002 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru" = 11, abţineri=1-dl.consilier local Baicu Georgel. 

{n temeiul art.45 alin.3, coroborat 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, 

adopt` urm`toarea 
 

H O T Ă R Â R E 
 
         Art.1 – Se aprob` Caietul de sarcini privind delgarea gestiunii serviciilor de 
administrare ]i exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT 
OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRAT~ A STA|IUNII B~ILE 
OL~NE}TI conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

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: primariabaileolanesti@yahoo.com 
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 Art.2 – Se aprob` Studiul de oportunitate privind 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 conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.3 – Se aprob` Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare, 
exploatarea obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT OPERARE A 
PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRAT~ A STA|IUNII B~ILE OL~NE}TI, care 
cuprinde un număr de 3 (trei) anexe, respectiv 
a) Anexa nr.1-inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului public 
de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Băile Olăneşti; 
b)Anexa nr.2-caietul de sarcini privind prestarea servidiului; 
c)Anexa nr.3-Procesul-verbal de preluare a personalului aferent serviciului; 
conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4 - Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
18/03.03.2015, privind sediul social al SC OLĂNEŞTI SERV SRL, după cum urmează:" 
Sediul social al SC OLĂNEȘTI SERV  SRL va fi în str. Băilor, nr.8B, Băile Olănești, jud. 
Vâlcea." 

Art.5- Se modifică, în mod corespunzător, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 22/10.03.2015, privind aprobarea actului constitutiv al SC OLĂNEŞTI SERV SRL, în 
sensul stabilirii sediului la adresa Băile Olăneşti, str. Băilor nr.8B, modificare care se va 
regăsi în tot cuprinsul actului constitutiv. 

Art.6-Se modifică Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/10.03.2015, 
privind aprobarea actului constitutiv al SC OLĂNEŞTI SERV SRL, în sensul completării 
obiectului de activitate al societăţii cu un nou cod CAEN, respectiv: 

Cod CAEN 5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
act constitutiv care va avea forma prevăzută în anexa nr.4 la prezenta. 
Art.7- Se aprobă înfiinţarea a trei puncte de lucru ale societăţii OLĂNEŞTI SERV 

SRL, după cum urmează: 
a) Piscină acoperită, Băile Olăneşti, str. Dr. Dumitru Bagdazar nr.2A, jud. 

Vâlcea; 
b) Parcare, Băile Olăneşti, str.Băilor nr.8A, jud. Vâlcea; 
c) Centru Balnear, Băile Olăneşti, str. Băilor nr.8B, jud. Vâlcea. 

Administratorul societăţii va face toate demersurile în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor hotărârii de consiliu local, privind declararea punctelor de lucru la 
Registrul Comerţului. 

Art.8- Se mandateaz` Primarul Ora]ului B`ile Ol`ne]ti s` [ncheie Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public ]i privat al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, contract prev`zut [n anexa nr.3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.9 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti 
prin compartimentele de specialitate. 

 Hot`r@rea se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, compartimentelor de 
specialitate din cadrul prim`riei, S.C. OLĂNEŞTI SERV S.R.L., Institu\iei Prefectului 
jude\ului V@lcea ]i va fi adus` la cuno]tin\` public` prin afi]are. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dima Mureanu Georgiana Maria 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

B`ile Ol`ne]ti, 26 martie 2015 


