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H O T ~ R Â R E A  Nr.70 
Privitor la:  modificare ]i completare statut Serviciu public - Departament de 
Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii 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 de23 decembrie 2013, la care au participat un num`r de 13 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

{n conformitate cu prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale 
nr.215/2001,prin HCL nr.59/2013 a fost aleas` pre]edinte de ]edin\` dna consilier 
local Ghimi] Valentina. 

Lu@nd [n dezbatere referatul nr. 12778/06.12.2013, [ntocmit de dl ing.Tatu Viorel 
ditector tehnic [n cadrul Serviciului public - Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",prin care se propune modificarea ]I 
completarea statutului Serviciului public - Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",la cap.II “Obiectul de activitate”. 
        |in@nd  cont de legisla\ia [n domeniu,respectiv HG   Nr. 511 din 31 mai 2001 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice,OUG 
nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism 
balnear şi de recuperare ,aprobat`  ]i modificat` prin Legea nr.143/2003precum ]i de 
necesitatea [mbun`t`\irii activit`tii ]i atragerii de fonduri. 

Potrivit Regulamentului de Organizare ]i Func\ionare a Serviciului public - 
Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile 
Ol`ne]ti",la cap.II art.5,obiectul de activitate se vor ad`uga urm`toarele activit`\i; 

-organizarea de expozi\ii,de prezent`ri de carte  ]i/sau produse,exponate cu 
subiectecu caracter medical ]i scop medical; 

-organizarea de activit`\i sportive ]i de agreement. 
La cap.V art.21-venituri ]i cheltuieli,se adaug` punctual 9”venituri din [nchirieri 

spa\ii,obiecte ]I jocuri din dotarea serviciului. 
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, 

respectiv voturi "pentru" = 13 
{n baza art.36 alin.2 lit."d" ]i alin.6 pct.19 ]I 19 ]i a art. 45 alin.1 din Legea 

nr.215/2001, privind Administra\ia Public` Local`, cu modific`rile ulterioare, adopt` 
urm`toarea 

 
H O T ~ R ^ R E  

 
 
Art.1 – Se aprob` modificarea ]i completarea statutului Serviciului  Public - 
Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii 
B`ile Ol`ne]ti" dup` cum urmeaz`; 
A-Cap.II art.5 alin. 1va avea urm`torul con\inut: 
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-administrarea,gestionarea,[ntre\inerea ]i valorificarea serviciilor pe baz` de 
tratament,piscine` acoperit`,parcare ]i parc; 
-oferirea de servicii medico sanitare effectuate sub forma de tratament-
cur`;oferirea de servicii diverse [n domeniul turismului; 
-asisten\` de recuperare medicin` fizic` ]i balneoclimatologic`; 
-organizare de cursuri de preg`tire ]i ini\iere [n sporturi acvatice; 
-organizarea ]I asigurarea serviciului de parcare auto [n condi\ii de siguran\`; 
-asigurarea unui ambient pl`cut peisagistic,floral ]I de destindere [n cadrul 
natural al parcului; 
-organizarea de seminarii/]i/saucomunic`ri cu teme specificetratamentelor [n 
sta\iunile balneare; 
-promovarea constant` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti [n Rom@nia ]I pe plan 
interna\ional; 
-organizarea de expozi\ii,de prezent`ri de carte  ]i/sau produse,exponate cu subiectecu 
caracter medical ]i scop medical; 
-organizarea de activit`\i sportive ]i de agreement. 
B-Cap.V art.21-venituri ]i cheltuieli va avea urm`torul con\inut: 

(1) Contravaloarea serviciilor medicale ]I de tratament furnizate. 
(2) Contravaloarea biletelor de utilizare a piscine acoperite-]trand. 
(3) Contravaloarea serviciilor effectuate [n cadrul parc`rii etajate ]I a WC-ului. 
(4) Contravaloarea [nchirierii scenei din parc. 
(5) Venituri proprii pe structura clasifica\iei bugetare. 
(6) Subven\ii de la bugetul local. 
(7) Dona\ii de sume sau bunuriprimite sau prin sponsoriz`ri. 
(8) Venituri ob\inute dinorganizarea de activit`\i sportive. 
(9) Sumele decontate de casele de asigur`ri de s`n`tate,pentru servicii medicale 

furnizate pe baz` de contract,conform contractelor cadru de acordare a 
asisten\ei medicale [n cadrul sistemului de asigur`ri de s`natate,prev`zute de 
legisla\ia [n vigoare. 

(10)venituri din [nchirieri de spa\ii,camer`,obiecte,aparate ]I jocuri din dotarea 
serviciului public. 

Art.2 - Celelalte prevederi ale regulamentului r`m@n neschimbate. 
Art.3 – Directorul tehnic ]i directorul economic ai serviciului vor duce la [ndeplinire 
prevederile prezentei 
Art.4 - Prezenta hot`r@re va fi adus` la cuno]tin\` public` prin publicare pe SITE-ul 
institu\iei , va fi transmis` Prefecturii Jude\ului V@lcea ]i Serviciului public - 
Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrat` a Sta\iunii B`ile 
Ol`ne]ti", 
 
         PRE}EDINTE  DE }EDIN|~, 
            VALENTINA GHIMI} 

 
                                                                                                 Contrasemneaz`, 

SECRETAR,               
                                Jr. Nicolae Gorgan 

B`ile Ol`ne]ti 23 decembrie 2013 


