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PROIECT NR. 61
H O T ~ R A R E A nr.....
privind: Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 17/13.03.2018 privind aprobarea
Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de
apa si bransamente pe strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti
Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\`
extraordinar` din data de 13 iulie 2018 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. Pahomie Constantin.
Lu@nd in dezbatere expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti
asupra proiectului de hot`r@re si referatul nr. 7624/11.07.2018 prin care dl ing. Iliu\`
Vasii Ovidiu, administrator public, propune modificarea Indicatorilor Tehnicoeconomici pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe
strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti”, intrucat in urma reevaluarii partii
financiare valorea totala a investiei a fost majorata, fiind astfel necesara aprobarea
modificarii indicatorilor tehnico-economici.
Cu respectarea prevederilor: Ordinului nr. 863 din 02/07/2008 emis de
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008; Hotărârea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări
de intervenții; Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locala; art. 43 din Legea Finanţelor Publice
Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003
privind transparen\a decizional`.
Tin@nd cont de avizul de legalitate dat de secretarul ora]ului.
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi “pentru“=..., impotriva=..., abtineri=.....
{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), lit.”b” alin.(4) litera “”d” ]I” e“, art.45, alin.(1),
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

HOT~R~}TE

Art.l: Anexa nr. 1 Hotararea Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul
Valcea, nr. 17/13.03.2018 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru
obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu
din ora]ul B`ile Ol`ne]ti”,se inlocuieste cu Anexa nr. I care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al orasului Baile
Olanesti, judetul Valcea, nr. 17/13.03.2018, raman neschimbate.
Art.3:Se [mputernice]te Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu aducerea la
[ndeplinire a prezentei,prin compartimentele de specialitate.
Prezenta se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti,Consiliului Jude\ean
V@lcea,MDRAP,Institu\iei prefectului Judetul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\`
public` prin afi]are si publicare pe site-ul institutiei.
Ini\iator Proiect,
PRIMAR
Ec.Vasile Sorin Vasilache
Avizat legalitate,
P. SECRETAR,
jr.Mihalcea Marian
B`ile Ol`ne]ti, 13 iulie 2018.
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Expunere de motive
la proiectul de hot`r@re privind:
Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 17/13.03.2018 privind aprobarea
Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de
apa si bransamente pe strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti
Supunem analizei referatul nr. 7624/11.07.2018 prin care dl ing Iliu\` Vasii
Ovidiu – administrator public, propune modificarea Indicatorilor Tehnicoeconomici pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe
strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti”, ca urmare a reevaluarii partii financiare,
rezultand majorarea valorii totale a investiei.
Avand in vedere ca valorile specificate in conformitate cu Anexa nr. 1 la HCL nr.
17/13.03.2018 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul
de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu”, nu mai
sunt de actualitate, fiind necesara abrobarea modificarii indicatorilor tehnicoeconomici .
Tinand cont ca Primaria Baile Olanesti a publicat in SEAP anuntul nr.
ADV1014362 in 30.05.2018 privind executia de lucrari pentru proiectul mai sus
mentionat, fara insa a se inregistrata vreo oferta la sediul autoritati contractante
iar, prin adresa nr. 7599/11.07.2018 a fost instiintat proiectantul cu privire la
reevaluarea devizelor privind estimarea valorii de executie a lucrarilor.
În contextul celor expuse, solicitam Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, potrivit competen\elor stabilite prin lege, aprobarea proiectului de hot`r@re
[n forma ini\iat` in cadrul sedintei din 13.07.2018.

PRIMAR, ec.VASILE SORIN VASILACHE
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RAPORT
privind avizarea legalității proiectului de hotărâre privind:
Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 17/13.03.2018 privind aprobarea Indicatorilor
Tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si
bransamente pe strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti

Competența: Potrivit prevederilor art. art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001
privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, proiectul de hotărâre este de competența consiliului local.
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul nr. 7624/11.07.2018 al
compartimentului de specialitate.
Dreptul material: Ordinul nr. 863 din 02/07/2008 emis de Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din HG nr. 28/2008; Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții; Ordinul nr. 1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala; art. 43 din
Legea Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006.
Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, conform art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001.
Fa\` de acestea [n temeiul art.117 lit. »a » din Legea nr.215/2001 republicat` cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare,acord aviz favorabil proiectului de hot`r@re
supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Băile
Olănești din data de 13.07.2018.
Data : 11.07.2018

SECRETAR UAT
Băile Olănești
Jr. Mihalcea Marian

