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: conslocbolanesti@yahoo.com

HOTARARE nr.38
privind :aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru
obiectivul de investiţii"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele"
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.12/13.08.2012 a fost rectificat bugetul local al
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, Titlul XII "Cheltuieli de capital", punctul C "Alte cheltuieli de
investi\ii"-Cheltuieli de proiectare-Studiul de fezabilitate privind asfaltarea str`zilor:Plea]a,
Mura, P`cii ]i V@lcele cu 9.000 lei, iar prin HCL nr. 16/12.09.2012, la capitolul
84.02."Transporturi", subcapitolul 84.02.03.03 "Străzi", s-au aprobat 21.000 lei pentru
studiul de fezabilitate privind asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele";
Av@nd [n vedere referatul nr.11046/06.12.2012 al compartimentul tehnic energetic,
prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiţii"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele";
{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
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele", conform anexei 1 la prezenta.
Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele", dup` cum urmeaz`:
a) indicatori economici
Valoare totală = 2139,220 mii lei, la care se adaugă TVA - 513,413 mii lei
din care C+M=1866,849 mii lei, la care se adaugă TVA -448,044 mii lei
b) indicatori tehnici
- lungime totală traseu
= 2070 ml
- lăţimea platformei drumului
= 5 ml
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- lăţimea părţii carosabile
- lăţimea acostamentelor
-număr benzi de circulaţie

= 4 ml
= 2x0,50 ml
=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 bugetcontabilitate,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

Bă ile Olă neşti, 17 decembrie 2012.
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