CONSILIUL LOCA AL ORAŞULUI BĂILE OLĂNEŞTI
Str.1 Decembrie, nr. 1, Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

HOT~R^REA nr.50
Privind :acutalizarea devizului de lucr`ri la obiectivul << Asfaltare strazi Plea]a, Mura, P`cii si
V@lcele, din ora]ul B`ile Olane]ti, >>
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data de
29 august 2013, la care au participat un num`r de 9 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie absen\i
motiva\i fiind urm`torii :Noaje Alexandru Petre,Nicolaescu Sanda Lucia, Tra]c` Flavius Iulian, Vasile
Daniela.
Rerspect@nd prevederile art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, republicat`,
a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dna Nicolaescu Sanda
Lucia.
V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre,
avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii
de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Av@nd [n vedere:
- referatul de specialitate nr.9078/23.08.2013 prin care se propune finalizarea procedurilor de licitatie
precum si depunerea documentatiilor de CU pentru obiectivul Asfaltarea strazilor Pleasa, Mura, Pacii si
Valcele, din orasul Baile Olanesti, localitatea componenta Olanesti
-cheltuielile efectuate pentru acest obiectiv si neincluse in valoarea generala a obiectivului, adica
valoarea Studiului de Fezabilitate, ce a stat la baza organizarii licitatiei in suma de 27,81 mii lei,
precum si valoarea consultantei de specialitate pentru organizarea licitatiei in suma de 20,00 mii lei
-suplimentarea cheltuielilor de dirigentie de santier si consultanta tehnica, care urmeaza a fi efectuate,
in suma de 9,43 mii lei, adica de la valoarea de 9,22 mii lei la valoarea de 18.65 mii lei, avand in
vedere coeficientii care se percep din de valoarea de C+M (1855.65 mii lei) licitata (1855.65 mii lei)
-cheltuieli care urmeaza a fi efectuate cu cotele aferente Inspectoratului de Stat in Constructii, in suma
aproximativa de 24,25 mii lei
{n conformitate cu :
-LEGE Nr. 215/23.04.2001, republicată, a administraţiei publice locale, SECŢIUNEA a 2-a,
Atribuţiile consiliului local, ART. 36,alin2 lit.b ]i c
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes local, în condiţiile legii;
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi
"pentru" = 9
În temeiul art.11, art.36 alin.2 lit."b" ]i “c”, alin.4 lit."d", art.45 alin.1, coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adoptă următoarea
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HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprob` devizul general actualizat [n sum` total` de 2220,71 mii lei
din
care C+M = 1866,849 mii lei,pentru obiectivul de investi\ii <<Asfaltare str`zi Plea]a, Mura, P`cii
si V@lcele, din ora]ul B`ile Olane]ti »,dup` cum urmeaz` :
-cheltuielile efectuate pentru Studiului de Fezabilitate, ce a stat la baza organizarii licitatiei in suma de
27,81 mii lei ;
-valoarea consultantei de specialitate pentru organizarea licitatiei in suma de 20,00 mii lei ;
-suplimentarea cheltuielilor de dirigentie de santier si consultanta tehnica, care urmeaza a fi efectuate,
in suma de 9,43 mii lei, adica de la valoarea de 9,22 mii lei la valoarea de 18.65 mii lei, avand in
vedere coeficientii care se percep din de valoarea de C+M (1855.65 mii lei) licitata (1855.65 mii lei)
-cheltuieli care urmeaza a fi efectuate cu cotele aferente Inspectoratului de Stat in Constructii, in suma
aproximativa de 24,25 mii lei .
Art.2 Valoarea Devizului pe capitole de cheltuieli sunt conform anexei ce face parte din
prezenta.
Art.3 – Primarul oraşului Băile Olăneşti va duce la [ndeplinire prevederile prezentei hot`r@ri.
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei, se
comunic`, Primarului ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.

Pre]edinte de ]edin\`
Ghi\ulescu Marius

Contrasemneaz`,
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan

Băile Olăneşti, 29 august 2013
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