PRIMĂRIA ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
CF. 2541215,Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia

PROIECT nr.84
H O T A R A R E A NR....
privind: Modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii
,, Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanestilocalitatea componenta Livadia, jude\ul V@lcea”
Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\`
ordinara la data de 26 octombrie 2018 la care au participat un num`r de..... consilieri
locali din totalul de 13 [n func\ie.
Văz@nd ca a fost ales președinte de ședință dl. consilier Ghitulescu Marius.
Av@nd in vedere expunerea de motive a Primarului orasului Baile Olanesti asupra
proiectului de hotarare si referatul de specialitate nr. 11333/22.10.2018 intocmit de
compartimentul Tehnic-investi\ii prin care propune modificarea Indicatorilor tehnico –
economici adoptati pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitarea si
eficientizarea sistemului de iluminat stradal in orasul Baile Olanesti- Livadia”.
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`.
Av@nd in vedere Hotararea Consiliului Local al orasului Baile Olanesti nr.
15/09.03.2017 privind aprobarea Devizului general si a Indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea si eficientizarea sistemului de
iluminat stradal in Baile Olanesti- localitatea componenta Livadia, jude\ul V@lcea.
Tin@nd cont de avizul de legalitate dat de secretarul ora]ului si de avizele
comisiilor de specialitate din cadrul autoritatii deliberative.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție, respectiv
voturi"pentru"= ..., abțineri= ...., voturi “împotrivă“ =...

{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

HOTĂ RĂ}TE:

Art. 1 -Se aproba modificarea Indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investii ,, Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in
Baile Olanesti- localitatea componenta Livadia, judetul Valcea ” conform Anexei la
prezenta hotarare care constituie parte integranta a acesteia.
Art. 2 –Cu data emiterii prezentei se modific` programul de investi\ii la nivelul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea.
Art. 3 –Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te Primarul ora]ului
Baile Olanesti, judetul Valcea, prin compartimentele de specialitate.
Art.4– Prezenta se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 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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