
 
 

H O T ~ R ^ R E A   nr.65 
Privitor la: completarea Hot`r@rii Consiliului Local 

B`ile Ol`ne]ti nr.20/09.08.1999, modificat` ]i completat` prin Hot@r@rea Consiliului 
Local nr.3/29.01.2002, Hot@r@rea Consiliului Local nr.21/31.07.2003, Hotăr@rea 

Consiliului Local nr.19/2004, HCL nr.50/2011 
 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinar` din data de 14.11.2014, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie absenti motiva\i fiind dna consilier local Br`neci Niculina ]i 
dna consilier local Nicolaescu Sanda -Lucia. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, dl.Pahomnie 
Constantin. 

|in@nd cont de inventarierea bunurilor apar\in@nd domeniului public al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti, realizat` de comisia de inventariere numit` prin Dispozi\ia primarului nr. 
326/11.11.2014.  

{n expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti.  

Lu@nd [n dezbatere referatul nr.11091/11.11.2014 [ntocmit de dl. inginer Tatu Viorel 
prin care se propune completarea Hot`r@rii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti 
nr.20/09.08.1999, modificat` ]i completat` prin Hot@r@rea Consiliului Local 
nr.3/29.01.2002, Hot@r@rea Consiliului Local nr.21/31.07.2003, Hot@r@rea Consiliului Local 
nr.19/2004 ]i \in@nd cont de prevederile Hot`r@rii Consiliului Local nr.49/29.07.2011. 

V`z@nd ]i adresa Consiliului Jude\ean V@lcea, prin care se solicit` modificarea ]i 
completarea hot`r@rilor consiliului local privind bunurile apar\in@nd domeniului public al 
localit`\ii [n vederea modific`rii ]i complet`rii anexelor la HGR nr.1362/2001. 

Av@nd [n vedere rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i raportul de avizare a legalit`\ii 
proiectului de hot`r@re, [ntocmit de secretarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

{n conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea public` ]i 
regimul juridic al acesteia, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.241/2003, 
ale Legii nr.15/1994, ale HGR nr.909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice, ale 
OG nr.81/2003, ale HGR nr.1362/2001,  ale HGR nr.700/2003 precum ]i HGR nr.868/2006. 

În conformitate cu prevederile art.10, art. 36 alin.2 lit "c" ]i art.45 alin.3 din Legea nr. 
215/2001 privind administra\ia public` local` republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare, art.3 alin.4, coroborat cu art. 10, precum ]i art.21  din Legea nr.213/2001 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum ]i ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din num`rul consilierilor locali [n 
func\ie, respectiv voturi "pentru" = 11” 

 

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: primariabaileolanesti@yahoo.com 
 



{n temeiul art.45 alin.3, coroborat  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 ~ R ^ R E 
 

Art.1 - Hot`r@rea Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr.20/09.08.1999, modificat` ]i 
completat` prin Hot@r@rea Consiliului Local nr.3/29.01.2002, HCL nr.21/2003, HCL 
nr.19/2004, HCL nr.50/29.07.2011,  privind inventarul bunurilor ce apar\in domeniului 
public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti se  completeaz` conform anexei la prezenta hot`r@re. 

Art.2 – Datele de identificare sunt cuprinse [n anex`. 
Art.3 –Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri Primarul 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i compartimentele buget - contabilitate, impozite ]i taxe ]i 
urbanism-amenajarea teritoriului. 

Hot`r@rea va fi comunicat` Consiliului Jude\ean V@lcea. 
 
 

                   PRESEDINTE DE }EDIN|~, 
 
                    PAHOMNIE CONSTANTIN                                       Contrasemneaz`, 

                                                                                                      Secretar, 
Jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baile Olanesti, 14 noiembrie 2014 
  


