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H O T Ă R Â R E nr.32 

privind aprobarea func\ion`rii Serviciului public de administrare a Proiectului 
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", p@n` la data de 15.04.2015 

 
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. 
          Lu@nd [n dezbatere referatul compartimentului tehnic [nregistrat sub 
nr.3375/25.03.2015, prin care se propune aprobareaprelungirii  func\ion`rii Serviciului 
public de administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", 
p@n` la data de 15.04.2015,pentru [nchiderea activit`\ii , plata utilit`\ilor ]i drepturilor 
salariale ale angaja\ilor. 

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.10/14.02.2011 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, modificat` ]i completat` prin Hot`r@rea 
Consiliului Local nr.38/30.05.2011. 

|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 commercial` SC SERV OLANESTI SRL. 

{n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."c" ]i , alin.5 lit."a", alin.6 lit."a"alin.14 
]i art.73 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, ale Legii privind finanţele 
publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.283/2011 
privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum ]i ale Legii nr.52/2003 
privind transparen\a decizional`. 
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru" = 12; 

{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` prelungirea func\ion`rii Serviciului Public de Administrare a 
Proiectului "Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", p@n` la data de 
15.04.2015,data la care trebuie [nchise conturile ]i stinse crean\ele serviciului . 

Art.2 - P@n` la definitivarea procedurilor de [nfiin\are a SC OLANESTI SERV SRL 
(care va prelua [ntreaga activitate) func\ionarea serviciului va fi asigurat` de administratorul 
societ`\ii SC OLANESTI SERV SRL [n persoana dlui Tudosie Mircea. 

Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin compartimentele de specialitate. 

Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea ]i se aduce 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 
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