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HOT~RAREA nr.43 
          Privind ”Aprobare plat` cotiza\ie” 

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

[ndat`  din data de 28 aprilie 2016 2016  la care au participat un num`r de 11 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie absen\i motiva\i Noaje Alexandru 
Petre,Tra]c` Flavius Iulian. 

În conformitate cu art.35 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de 
ședință dl. Ghițulescu Marius 
              |in@nd cont de: 
              -  Hot`r@rea nr.66/2013 a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin 
care a devenit membru al Grupului de Ac\iune Local` Cheile Ol`ne]tilor 
               - comunicarea Institutului Na\ional de Statistic` Direc\ia Judetean` de 
statistic` V@lcea din data de 08.02.2016  potrivit c`reia pupula\ia ora]ului este de 
4575 locuitori; 
               - referatul [nregistrat la nr.3070/25.03.2016,prin care dl .viceprimar Popa 
Titel propune aprobarea pl`\ii cotiza\iei [n sum` de 4575 lei/an 
              - expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`r@re, precum ]I avizul de legalitate al Secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 
           - având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al orașului Băile Olănești 
             -potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 –Legea administra\iei publice locale 
art.12.alin.1,ale Legii nr.273/2006-legea finan\elor publice locale.              
       {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respective voturi “pentru“= 11 

{n temeiul dispozi\iilor art. art. 36 alin.(2), litera “b “, alin.(4) litera “a“, art.45, 
alin.(2), litera “a“, coroborate cu art.115 alin.(1) litera “b“ din Legea nr. 215/2001 

privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]I complet`rile 
ulterioare , consiliul local 

    
H O T ~ R ~ } T E   

 
Art.1 – Se aprob` plata pe anul 2016 a cotiza\iei ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n 

cunatum de 4575 lei c`tre ” Grupului de Ac\iune Local` Cheile Ol`ne]tilor” 
Art.2 -  Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri 

Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin 
compartimentul buget-contabilitate. 
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 Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
compartimentului buget contabilitate, Grupului de Ac\iune Local` Cheile Ol`ne]tilor 
]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
          GHI|ULESCU MARIUS 

          Contrasemneaz`, 
SECRETAR, 

Jr.Gorgan Nicolae 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 28 aprilie 2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


