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HOTARARE nr.37 
privind :aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici, pentru 

obiectivul de investiţii"Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile 
Olăneşti, judeţul Vâlcea" 

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

din data de 17 decembrie 2012 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie; 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr. 31 / 
17.12.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Tra]c` Flavius Iulian. 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre ]i avizul de legalitate al secretarului; 
          Lu@nd [n considerare c`, prin HCL nr. 16/12.09.2012, la capitolul 
84.02."Transporturi", subcapitolul 84.02.03.03 "Străzi", s-au aprobat 25.000 lei pentru 
studiul de fezabilitate privind obiectivul de investiţii "Modernizare străzi: Faţa Dealului şi 
Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea"; 
          Av@nd [n vedere referatul nr.10859/29.11.2012 al compartimentul tehnic energetic, 
prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii"Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile 
Olăneşti, judeţul Vâlcea"; 
 {n conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale art.36 alin.2 litera 
"b" şi alin.4 litera "d" din Legea nr.215/2001 republicat` cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor în funcţie, respectiv 
voturi "pentru" = 13, 

{n temeiul art.36 alin.2 litera "b" şi alin. 4 lit.”d”, art.45 alin.2, litera "e" , coroborate 
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` studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
"Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea", 
conform anexei 1 la prezenta. 

Art.2 –  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
"Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea", 
dup` cum urmeaz`: 

a) indicatori economici 
Valoare totală  = 2080,632 mii lei, la care se adaugă TVA - 499,351 mii lei 
din care C+M=1860,939 mii lei, la care se adaugă TVA -446,625 mii lei 
b) indicatori tehnici 
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           - lungime totală traseu                                        =  1,600 km 
           - lăţimea platformei drumului                                                        =  5-6 ml 
           - lăţimea părţii carosabile          =  4 ml 
           - lăţimea acostamentelor                                                                =   2x0,50 ml 
 - număr benzi de circulaţie                                                            =  1 
 

Art.3 - Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-
contabilitate,tehnic investi\ii ]i achizi\ii publice. 

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. 

 
 
 

PRE}EDINTE }EDIN|~ 
Tra]c` Flavius Iulian 

CONTRASEMNEAZ~, 

SECRETAR, 
Jr. Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Băile Olăneşti, 17 decembrie 2012. 


