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HOT~RAREA nr.61 

          Privind ”Modificare Act constitutiv ]i stabilire Strategie dezvoltare la SC 
OLANESTI SERV SRL” 

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea,[ntrunit [n ]edin\` 
extraordinar`  din data de 23 mai 2016  la care au participat un num`r de10 
consilieri locali din totalul de 11 [n func\ie,absent motivat fiind dl consilier local 
Baicu Georgel . 
            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. P`unescu Ioan 
|in@nd cont de: 
             -  nota de fundamentare  a administratorului SC OLANESTI SERV 
SRL,prin care solicit` sprijinul consiliului local alocarea de fonduri pentru 
procurarea unor echipamente necesare pentru func\ionarea piscinei acoperite,dup` 
cum urmeaz`; 
- schimbator de caldura; 
-filtru cu nisippentru piscin`; 
-pomp` recirculare ap` piscin`; 
-nisip cuar\os Wainscris Piscine pentru filtre piscine. 
           -prevederile Ordonan\ei nr.71/29.08.2002 privind organizarea ]i 
func\ionarea serviiclor publice de administrare a domeniului public ]i privat 
de interes local” Art. 20  (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei 
privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale 
referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
    (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 
    a) alocaţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi 
funcţionare a serviciului; 
    ART. 27     (1) Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în 
interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru modul 
în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi pentru modul în care organizează, coordonează şi controlează 
serviciile de administrare a domeniului public şi privat. 
    (2) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat, ţinând seama de: 
    b) programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale; 
    (3) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor avea în vedere următoarele: 
    a) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către utilizatori; 
    d) finanţarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori;” 
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           - referatul [ntocmit de dl ing.Viorel Tatu prin care propune modificare 
Actului constitutiv al SC OLANESTI SERV SRL,precum ]i modificarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public. 
              -expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra 
proiectului de hot`r@re: 
             -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului loca 
asupra proiectului de hot`r@re;  
              -avizul de legalitate al Secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 
              Av@nd [n vedere prevederile Legii nr.52/2003,privind transparen\a 
decizional`. 
                  {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n 
func\ie, respectiv voturi “pentru“=...”ab\ineri”=..”.[mpotriv`”=.... 

{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2),lit”b” , alin.4 lit.”e”art. 45 alin.(2), 
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 A R ~ } T E 

        Art.1 – Se aprob` modificarea Actului constitutiv al SC OLANESTI SERV 
SRL si  Strategia de dezvoltare la SC OLANESTI SERV SRL,dup` cum urmeaz`; 
                   1.1 Cap.IV.art.4.1 dup` litera’m’se adaug` literele: 
’ n’ ”hot`r`]te asupra modului de finan\are a investi\iilor”,litera  
‘o’ “hot`r`]te asupra strategiei de dezvoltare a societ`\ii” 
                    1.2 La Contractul de delegare a gestiunii serviciului public la cap.XIII 
art.38,se completeaz` cu “fonduri ale concedentului de la bugetul local”. 
          Art.2  Se modific` ]i completeaz` Actul constitutiv al SC OLANESTI SERV 
SRL      care va avea forma ]i con\inutul conform anexei nr.1 la prezenta. 
           Art.3 –Se modific` ]i completeaz` Anexa 3 la Hot`r@rea Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.30/26.03.2015 » Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de adminstrare a domeniului public ]i privat al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti »,care va  avea forma ]i con\inutul conform anexei nr.2 la prezenta. 
             Art.4    Se [mputernice]te Primarul ora]ului prin compartimentul tehnic 
investi\ii ]i buget contabilitate cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri . 

   Art.5-Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, SC 
OLANESTI SERV SRL compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei,  
Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are. 

 
       Pre]edinte de ]edin\`, 
             P`unescu Ioan 

Contrasemneaz`, 
SECRETAR, 

Jr.Gorgan Nicolae 
 

 
B`ile Ol`ne]ti, 23 mai 2016 


