
      

 
 

HOTĂRÂRE nr.67 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – devize pentru obiectivele de investiţii „Refacere 

pasarelă metalică peste pârâul Olăneşti, situată pe str. T.Vladimirescu-str. Râului”, „Refacere 
terasamente drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi la Troiţă”, „Refacere platformă 

str.Izlaz”, „Refacere platformă străzi Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş”, „Refacere 
pasarelă pietonală peste pârâul Olăneşti, zona blocuri”, pe raza oraşului Băile Olăneşti 

 
Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.11.2014, la 

care participa un  numar de 11consilieri 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. 11092 din 11.11.2014, prin care se propune aprobarea 
documentatiei tehnico-economice – devize pentru obiectivele de investiţii „Refacere pasarelă metalică 
peste pârâul Olăneşti, situată pe str. T.Vladimirescu-str. Râului”, „Refacere terasamente drum de 
interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi la Troiţă”, „Refacere platformă str.Izlaz”, „Refacere 
platformă străzi Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş”, „Refacere pasarelă 
pietonală peste pârâul Olăneşti, zona blocuri”, pe raza oraşului 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. 
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; 

În temeiul prevederilor articolului 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea administraţiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu un număr de 11 voturi pentru. 

 
HOTĂRARE 

 
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica– devize pentru obiectivul de investiţii „Refacere 

pasarelă metalică peste pârâul Olăneşti, situată pe str. T.Vladimirescu-str. Râului”, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica– devize pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
terasamente drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi la Troiţă”, conform anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica– devize pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
platformă str.Izlaz”, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica– devize pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
platformă străzi Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş”, conform anexei nr.4 la prezenta 
hotărâre. 
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Art. 5 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica– devize pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
pasarelă pietonală peste pârâul Olăneşti, zona blocuri”, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 

Art. 6- Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti,prin 
compartimentele de specialitate. 

Art.7– 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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