
      

 
HOTĂRÂRE nr.66 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere 
reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea 

Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” 
Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

14.11.2014, la care participa un  numar de 11 consilieri din totalul de 13 in functie, absenti 
motiva\i dna consilier local Br`neci Niculina ]i dna consilier local Nicolaescu Sanda –Lucia. 

Având în vedere Referatul înregistrat sub nr. 11089/11.11.2014 , prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea 
energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea 
Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”;   

  Lu@nd [n considerare expunerea de motive a Primarului cu privire la proiectul de 
hot`r@re. 

  Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 
precum şi de avizul de legalitate al secretarului, 

   Avand in vedere prevederile Ordinului  Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor nr. 863/2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu 
modficarile si completarile ulterioare; 

   În conformitate cu prevederile articolului 45 din Legea Finanţelor Publice Locale nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile articolului 36, 
alineatul (2), litera “b”, alineatul (4), litera “d” si alineatul (6), litera “a” punctul 18 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare adopt` urm`toarea; 

 Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 11 

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia publică 
locală, adoptă următoarea: 

HOTĂRARE: 
Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect 
Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”, conform anexei nr.1, cu o valoarea totală= 
2938.31 lei. 

Art.2– Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei Serviciul Public 
Departament Operare Proiect Dezvoltare Integrată. 

Art.3– Prezenta hot`r@re se aduce la cun]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei 
]i se comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea. 
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