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PROIECT NR.74
H O T Ă R Â R E A nr. ...
pentru: Modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr.
11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
ordinara din data de 27 septembrie 2018 la care participata un num`r de ... consilieri
locali din totalul de 13 [n func\ie.
Vaz@nd ca a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Paunescu-Branescu Ion-Ovidiu.
Având în vedere:
- Referatul nr. 10172/21.09.2018 prin care dl ing. Iliu\` Vasii Ovidiu, administrator
public, propune aprobarea unor modificari si completari la Lista de investitii aprobata
prin HCL nr. 11/16.02.2018, pentru necesitatea contractarii serviciilor de dirigentie de
santier pentru obiectivul “Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pe
strada Viezuianu, oras Baile Olanesti, jud. Vlacea" si pentru modificarea indicatorilor
tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de alimentare cu apa
si bransamente pe strada Viezuianu, oras Baile Olanesti, jud. Vlacea" - strada
Viezuianu l=620 ml , strada Moasei l=100 ml .
Respectand prevederile: 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.
Respect@nd prevederile legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție,
respectiv voturi"pentru"=...; „abtineri”=...; „impotriva”=....

În temeiul prevederilor articolului nr.36 alin.2 lit”.b”,alin.4 lit.”d”, 45 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul local

H O T Ă R Ă } T E:

Art. 1 – Se aprobă majorarea valorii Listei de investitii aprobate potrivit art. 4 al HCL
nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018,
dupa cum urmeaza:
1. Majorarea CAP.70.02,,LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
IV.Cheltuieli de proiectare si alte cheltuieli de investii ‘ “IV.2. Intocmire documentatie
tehnica, topo , documentatie pentru obtinere avize certificat de urbanism CU, servicii
dirigentie santier pentru ob. " Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pe
strada Viezuianu"
- strada Viezuianu l=620 ml , strada Moasei l=100 ml (valoare initiala in lista 15.000
lei) cu suma de 2.000 lei, rezultand o valoare totala de 17.000 lei.
2. Diminuarea CAP.70.02,,LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
IV.Cheltuieli de proiectare si alte cheltuieli de investii “IV. 4.Intocmire documentatie
tehnica , documentatie pentru obtinere avize certificat de urbanism CU pentru ob
Extindere retea de canalizare menajera str. Unirii Olanesti Sat, Intrarea Mosorosii”
(valoare initiala in lista 10.000 lei) cu suma de 2.000 lei, rezultand o valoare totala
de 8.000 lei.
3. Majorarea CAP.70.02,,LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, B.
LUCRARI NOI ‘ “3. Extindere retea de alimentare cu apa strada Viezuianu" (valoare
initiala in lista 180.000 lei) cu suma de7.000 lei, rezultand o valoare totala de
187.000 lei.
4. Diminuarea CAP.70.02,,LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
IV.Cheltuieli de proiectare si alte cheltuieli de investii “IV.7. Intocmire documentatie
tehnico-economica ( proiectare, taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii)
pentru obiectivul „Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strazile : Malurilor,
Valea Coti, Morii, Fantanii, Podului, Sub Coasta, Intrarea Pasarelelor din orasul Baile
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Olanesti” (valoare initiala in lista 25.000 lei) cu suma de 7.000 lei, rezultand o
valoare totala de 18.000 lei.
Art. 4. – Celelalte dispozitii HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului
orasului Baile Olanesti pentru anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare,
raman neschimbate.
Art. 5 –Cu data emiterii prezentei se modific` programul de investi\ii la nivelul ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea.
Art. 6 – Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te Primarul ora]ului
Baile Olanesti, judetul Valcea, prin compartimentele de specialitate.
Prezenta se comunic` Primarului Primarul ora]ului Baile Olanesti,
compartimentelor Tehnic-investi\ii si Buget-contabilitate, Institu\iei Prefectului, jude\ul
V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` publica prin afisare si publicare pe pagina de internet a
institutiei.
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Băile Olăneşti, 27 septembrie 2018
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