
 

 

PROIECT NR. 69 

HOTĂRÂREA nr. 

privind: Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand 
domeniului privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea 

 

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit la ]edin\a 
ordinar`  din data de 24 august 2018  la care au participat un num`r de….. 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Vazand ca prin votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte 
de ședință dl. Paunescu Branescu Ion Ovidiu. 

          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. 9029/20.08.2018 intocmit de 
compartimentul Tehnic prin care se propune aprobarea Regulamentului 
concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

         Lu@nd [n considerare avizul de legalitate dat de secretarul ora]ului si avizele 
comisiilor de specialitate. 

      Cu respectarea prevederilor: art. 119, art. 121 alin.(1) si (2), art. 123 alin. (1) si 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; art. 14 alin. (1) si (2), art. 15, art.16 alin. (1) si (2) 
din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica  si regimul juridic al acesteia; art. 861 
alin. (3) din Codul civil; Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională. 

         Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție, 

respectiv voturi"pentru"=...., voturi “împotrivă“=..., abțineri=... 

      În temeiul prevederilor 36 alin. (1), alin. (2) lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3) 
si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

PRIM~RIA  ORAŞULUI   BĂILE   OLĂNEŞTI 
Str.1 Decembrie,   nr. 1,   BăileOlăneşti,   judeţulVâlcea,   România 

Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 



 

 
 Art.1. Se aproba ,,REGULAMENTUL  privind concesionarea  bunurilor  
aparţinând domeniului privat de interes local  al orasului B`ile Ol`ne]ti, judetul 
Valcea”, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art.2. Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te Primarul 
ora]ului Baile Olanesti, judetul Valcea, prin compartimentele de specialitate.  

Art.3.Prezenta hotărâre se comunicaă Instituţiei Prefectului-judetul Valcea 
pentru verificarea legalităţii, Primarului orasului Baile Olanesti-judetul Valcea, 
compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare ]i se aduce la cuno]tin\` publica prin afisare si 
publicare pe pagina de internet a institutiei. 
 

Inițiator proiect, 

PRIMAR, 

Ec.Vasilache Vasile Sorin 

                                                                                      Avizat  legalitate, 

p. SECRETAR, 

Jr.Mihalcea Marian  

 

B`ile Ol`ne]ti,  24 august 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


