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PROIECT NR. 104 

H O T A R A R E nr.... 

privind: Modificarea Anexei 5 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Orasului Baile Olanesti” însuşită prin HCL nr. 20/09.08.1999 şi aprobată 
prin HG nr. 1362/27.12.2001 

 

     Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` ordinar`  la data de  12 

decembrie 2016  la care au participat un num`r de  .... consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. 

      În conformitate cu art. 35 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de ședință dl. Tomescu Marian Ilie. 

       Luind in dezbatere expunerea de motive aPrimarului orasului Baile Olanesti asupra proiectului de 
hotarare si referatul compartimentului Buget contabilitate prin care se propune modificarea Anexei 5 - 
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orasului Baile Olanesti” însuşită prin HCL 

nr. 20/09.08.1999 şi aprobată prin HG nr. 1362/27.12.2001, in sensul introducerii, dupa pozitia nr. 

340 din anexa, a unui nou obiectiv intitulat „Strada Magura” - poziţia 341, cod de clasificare 1.3.7.1 . 

|in@nd cont ca toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de 

preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. Unul dintre proiectele 

individuale ale primariei Baile Olanesti de dezvoltare este extinderea alimentarii cu apa si pe strazile ce nu 

au intrat in Proiectul “Extindere si reabilitare infrastructurii de apa si ape uzate in Olanesti” conform 

CL9 in reteaua de alimentare cu apa nu a fost cuprinsa si strada Magura. Astfel se constata necesitatea 

extinderii alimentarii cu apa si pe strada Magura. 

      Cu respectarea cadrului legal reprezentate de: art 21 din Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 548 din 1999 

privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 

republicate, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 1.362 din 27 decembrie 2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Valcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Valcea, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

PRIMARIA 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, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 

 



2 
 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (5), lit. c), art. 122, art. 

45 alin. (1); Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională.      

       Tinand cont de referatul privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare expus de secretarului 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

     {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a a dou` treimi din num`rul consilierilor [n func\ie, 

respectiv voturi “pentru“=...; impotriva = ...; abtineri = .... 

{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), litera “c“, art. 45 alin.(2) lit. e), coroborate cu art. 115 

alin.(1) litera “b“ din Legea nr. 215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 

modific`rile ]i complet`rile ulterioare , 

 consiliul local 

H O T ~ R ~ } T E: 

 

Art.1  Aprob` modificarea si completarea Hot`r@rii Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
nr.20/1999 – cu completarile si modificarile ulterioare, care a stat la baza atest`rii  prin Hot`r@rea 
Guvernului nr.1362/2001, Anexa nr.5, a bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile 
Olanesti, in sensul in sensul introducerii unui nou obiectiv intitulat „Strada Magura” - poziţia 341, cod 

de clasificare 1.3.7.1 ., lungimea = 80 ml, latimea = 4 m, suprafata totala (carosabil +trotuare+spatii 
verzi)  =  320 mp. 

Art.2  Aproba extinderea alimentarii cu apa pe strada Magura,  in cadrul Proiectului de “Extindere si 
reabilitare infrastructurii de apa si ape uzate in Olanesti”. 

Art.3  Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti,prin 
compartimentele de specialitate. 

Prezenta se comunic` Primarului, Consiliului Jude\ean V@lcea,compartimentelor de specialitate ale 
prim`riei,Institu\iei Prefectului-jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are si publicare 
pe site-ul institutiei. 

INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

       Vizat legalitate, 
         p. SECRETAR, 

           jr. Mihalcea Marian 

 

Băile Olăneşti, 12 decembrie 2017 
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