
                                                                                                          

PROIECT NR. 82 
H O T Ă R Â R E A  NR. .... 

 

privind: Rectificarea HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea Listei 
de investitii 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 26 octombrie 2018 la care participata un num`r de ..... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Vazand ca domnul consilier Ghitulescu Marius a fost ales presedinte de sedint`. 

Având în vedere referatul nr. 11363/22.10.2018 prin care  dl ing. Iliu\` Vasii 
Ovidiu, administrator public, propune rectificarea HCL nr. 56/29.06.2018 privind 
modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 
privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018, in sensul 
cuprinderii in dispozitivul acestei hotatari si a acelor mentiuni, omise din eroare din 
continutul referatului nr. 2965/27.06.2018, privitoare la cheltuielile de proiectare in 
cuantum de 46.000 lei necesare pentru efectuarea de masuratori cadastrale in vederea 
intabularii la OCPI a trotuarelor aferente strazii Tudor Vladimirescu. 

Tinand cont ca potrivit art. 442 Cod procedura civila erorile sau omisiunile cu 
privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte 

erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere 

iar, potrivit art. 53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 
autoritatea emitenta poate indrepta oricand erorile materiale din cuprinsul actului 
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea persoanei contribuabilului. 

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; Legii 

nr.52/2003 privind transparen\a decizional`.  
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         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 rectificarea  HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea 

Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului 
orasului Baile Olanesti pentru anul 2018, in sensul completarii art. 1, dupa cum urmeaza:   

“Majorarea CAP.84.02,,TRANSPORTURI’’ IV.Cheltuieli de proiectare si alte 
cheltuieli de investii ‘ “IV.5. Masuratori casatrale in vederea intabularii trotuarelor 
aferente strazii Tudor Vladimirescu la OCPI si eliberarea obtinerea cartii funciare” 
(valoare initiala in lista 20.000 lei) cu suma de 46.000 lei, rezultand o valoare totala 
de 66.000 lei.” 

Art. 2 – Celelalte dispozitii ale HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea 
Listei de investitii pentru anul 2018, raman neschimbate.  

Art. 3 –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 hotarare 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.  

INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

       Vizat legalitate, 
         p. SECRETAR, 

           jr. Mihalcea Marian 

B`ile Ol`ne]ti,  26.10.2018 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  la proiectul de hot`r@re privind:  

Rectificarea HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea Listei de 
investitii pentru anul 2018 

        Având în vedere referatul nr. 11363/22.10.2018 prin care  dl ing. Iliu\` Vasii 
Ovidiu, administrator public, propune rectificarea HCL nr. 56/29.06.2018 privind 
modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 
privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018, in sensul 
cuprinderii in dispozitivul acestei hotatari si a acelor mentiuni, omise din eroare din 
continutul referatului nr. 2965/27.06.2018, privitoare la cheltuielile de proiectare in 
cuantum de 46.000 lei necesare pentru efectuarea de masuratori cadastrale in vederea 
intabularii la OCPI a trotuarelor aferente strazii Tudor Vladimirescu. 

Tinand cont ca potrivit art. 442 Cod procedura civila erorile sau omisiunile cu 
privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte 

erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.  

    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. 

Pentru motivele expuse ]i [n baza prevederilor legale, propunem 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 de la 13.03.2018. 

PRIMAR, 

Ec.Vasilache Vasile Sorin 
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RAPORT 
Privind avizarea legalității proiectului de hotărâre privind:  

Rectificarea HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea Listei de 
investitii pentru anul 2018 

 

 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. 11363/22.10.2018 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. 

Dreptul material: art. 43 nr. 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată, 

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. 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorităţii consilierilor locali 
în funcţie, respectiv 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 26.10.2018. 

Data : 22.10.2018   

                                              p. SECRETAR  Băile Olănești  

                                                                       jr. Mihalcea Marian 
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