
     

 

HOT~R^REA nr.70 

Privind : Aprobare modificare Deviz general ]i indicatori tehnico-economici la proiectul 
Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile Ol`ne]ti 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 30 septembrie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Traşcă Iulian Flavius. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` 
dl.Păunescu Brănescu Ion Ovidiu; 

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.9731/25.09.2015 prin care se propune modificarea devizului 
general de lucrări la proiectul "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile 
Olăneşti" în sensul modificării cap.3, " Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică " cu 
suma de 3,72 mii lei , cheltuieli neeligibile; 
-devizul general al lucrărilor la obiectivul de investiţii "Reabilitarea infrastructurii rutiere în 
staţiunea Băile Olăneşti", întocmit de SC HOLMED CONSULTANŢĂ SRL, avizat de 
ordonatorul principal de credite; 
 {n conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/23.04.2001, republicată, a administraţiei 
publice locale, art. 36, alin2 lit.b ]i c, coroborat cu alin.(4) litera "d"; 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru" = 12. 

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 

H O T Ă R Â R E 

 Art.1 Se aprob` devizul general actualizat [n sum` total` de 22.612,47 mii lei, TVA -
4,376.60 mii lei, din care  C+M = 16.018,44 mii lei, pentru obiectivul de investi\ii 
"Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti", dup` cum urmeaz` : 

Se modifică capitolul 3,  "Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică", cheltuieli 
neeligibile, după cum urmează: 
 

Nr.crt. Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

(mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro) 

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii de teren 32,06 7,6 7,7 39,75 9,42 
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3.2. Taxe pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 
12,44 2,95 2,99 15,43 3,20 

3.3. Proiectare şi inginerie 296,00 70,15 71,04 367,04 86,98 

3.4. Organizarea procedurilor de 

achiziţie 
3,23 0,73 0,77 4,00 0,96 

3.5. Consultanţă 96,70 22,92 23,21 119,91 28,42 

3.6. Asistenţă tehnică 229,80 51,89 55,15 284,95 64,35 

Total 670,23 156,24 160,85 831,08 193,33 

 
Art.2 Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică Hotărârea Consiliului Local 

nr.17/2010, modificată prin HCL nr.19/27.03.2014, respectiv prin HCL nr.73/19.12.2014  şi 
HCL nr.48/2015 privind aprobarea devizului general de lucrări. 

Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin 
intermediul compartimentelor de specialitate. 

Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, SC HOLMED CONSULTANŢĂ SRL şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare ]i pe SITE-ul institu\iei. 

           
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu 

                                                                                                             Contrasemnează, 

                       p.Secretar, 

                        c.j.Enache Denisa Elena 

 

 

 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 30 septembrie 2015 

 
 

 
 
 
 
 

 


