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Proiect nr.85 

HOT~RÂREA nr..... 
 

privind: Aprobarea trecerii pe cheltuieli ]i sc`derea din patrimoniul unitatii 
administrativ teritoriale a valorii investi\ei sistate la obiectivul de investitii 
“Studiu de fezabilitate pentru drum de legatura intre orasul Baile Olanesti 

si comuna Muereasca”; 
 

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` 
ordinar` la data de 26 octombrie 2018 la care participa un num`r de ..... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Vaz@nd ca a fost ales președinte de ședință dl. Ghitulescu Marius. 

          Av@nd in vedere referatul nr. 10574/02.10.2018 [ntocmit de compartimentul 
Contabilitate prin care se solicit` aprobarea  trecerii pe cheltuieli ]i sc`derea din 
patrimoniul unit`\ii administrativ teritoriale a valorii investi\iei sistate la obiectivul 
de investitii “Studiu de fezabilitate pentru drum de legatura intre orasul Baile 
Olanesti si comuna Muereasca, satul Suta, DC 173, L-3,8 km, judetul Valcea”.      

          Tin@nd cont ca studiul de fezabilitate a fost aprobat potrivit Hotararii 
Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, nr. 53/23.10.2006 
pentru a carei aplicare s-a perfectat contractul nr. 9203/22.12.2006 cu prestatorul SC 
Pod Drum Proiect SRL. 

          Cu respectarea dispozitiilor: Hotararii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (pct. 
30); art. 42 alin 3) din Legea nr. 270/2013 privind modificarea si completarea Legii 
nr. 500/2002 privind finantele publice; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, actualizata.  

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi “pentru“=...”ab\ineri”=..”.[mpotriv`”=.... 

{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), art. 45 alin.(2) si art.115 din Legea nr. 
215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare , 
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H O T ~ R ~ R A } T E : 

 

        Art.1 –Se aprob`  trecerea pe cheltuieli ]i sc`derea din patrimoniul orasului   
B`ile Ol`ne]ti a valorii investi\iei sistate la obiectivul de investitii “Studiu de 
fezabilitate pentru drum de legatura intre orasul Baile Olanesti si comuna 
Muereasca, satul Suta, DC 173, L-3,8 km, judetul Valcea”, pentru care nu mai 
subzista posibilitatea continu`rii. 

Art.2 –Prezenta hot`r@re se aduce la indeplinire de catre Primarul orasului 
Baile Olanesti, judetul Valcea, prin intermediul compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate. 

Art.3 –Hotararea se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 
orasului si se comunica Primarului orasului Baile Olanesti, compartimentelor 
Financiar-contabilitate si Tehnic-investitii si Institutiei Prefectului – judetul Valcea 
in vederea exercitarii controlului legalitatii actelor.  

 

Ini\iator Proiect, 

PRIMAR 

ec. Vasilache Vasile Sorin 

                                                                             Avizat legalitate, 

                                                                                           p. SECRETAR, 

                                                                                            jr. Mihalcea Marian 

 

 

 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 26 octombrie 2018 

 

 

 


