
         

PROIECT NR. 89 

H O T A R A R E A NR. .... 

privind: Demolarea cladirii “şcoala veche” cu schimbarea destinatiei bazei materiale si 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Demolare ]coala 

veche la Liceul Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti” 

 

       Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,  jude\ul V@lcea,  [ntrunit [n ]edin\` ordinar`  
din data de 26.10.2018  la care a participat un num`r de 13  consilieri locali din totalul de .... 
[n func\ie. 

       În conformitate cu art. 35 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de ședință dl. 
consilier Ghitulescu Marius. 

        Având în vedere: 

- Avizul conform nr. 10292/27.08.2018 emis de Ministerul Educatiei Nationale pentru 
demolarea corpului de cladire C 1 “Scoala veche” situata in orasul Baile Olanesti, str. 1 
Decembrie, nr. 2, judetul Valcea, in suprafata de 189,60 mp, aflata in proprietatea Orasului 
Baile Olanesti si in administrarea al Liceului Tehnologic Justinian Marina, aflata in stare 
avansata de degradare si amenajarea, pe terenul ramas liber, in suprafata de 1840 mp, a unui 
teren de sport multifunctional; 

- referatul nr. 11454/25.10.2018 intocmit de compartimentul Tehnic prin care se propune 
aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
“Demolare ]coala veche la Liceul Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti; 

- Hotararea Consiliului Local al orasului Baile Olanesti nr. 26/13.03.2018 privind propunerea 
demolarii cladirii “Scoala veche” din orasul Baile Olanesti si schimbarea destinatiei terenului 
aferent, in vederea amenajarii unui teren de sport multifunctional la Liceul Tehnologic “ 
Justinian Marina” , Baile Olanesti , jud. Valcea” pe terenul in suprafata de 1840 mp pe care 
este edificata cladirea “Scoala veche”; 

- Anexa nr. 5, poz. 330 la HG 1462/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care atesta apartenenta imobilului la domeniul public al orasului 
Baile Olanesti, judetul Valcea; 
- expunerea de motive  la proiectul de hot`r@re  ini\iat de c`tre Primarul orasului Baile 
Olanesti, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local si raportul de avizare a 
legalit`\ii dat de secretar.  
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     În conformitate cu prevederile: art. 112 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016 privind 
aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 
necesare acordării acestuia; Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 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; Hotărârii 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; Ordinului 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`; 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; art. I pct 1 lit c, poz. 330 din HG nr. 959/2011 pentru 
modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind 
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Vâlcea; Legea nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 
     Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție, respectiv 
voturi"pentru"= ....; "abtineri" = ...; "impotriva" = ..... 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c) art. 45 alin (3),  coroborat cu art. 115 alin. (1) 
litera"b" din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul local, 

HOTĂRĂ}TE: 

Art.l.  1) Se aproba schimbarea destinatiei imobilelor inscrise la pozitia nr. 330 din 
Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Baile Olanesti, judetul 
Valcea, dupa cum urmeaza: 

a) Se aproba demolarea cladirii “Scoala Veche”, suprafata construita 190 mp, anul 
construcţiei 1930, acoperita cu tigla, cu Numar Cadastral 35917-c1, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 35917  a localitatii Baile Olanesti, judetul Valcea, edificata pe terenul in 
suprafata de 1840 mp din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, situata pe 
str. 1 Decembrie, nr. 2, judetul Valcea; 
 

b) Se aproba schimbarea destinatiei bazei materiale inscrise la pozitia nr. 330 din 
Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Baile Olanesti, judetul 
Valcea, intabulata in Cartea Funciara nr. 35917 a localitatii Baile Olanesti, pentru 
realizarea obiectivului de investitii: „Amenajare teren sport multifuncţional la Liceul 
tehnologic „Justinian Marina” – Băile Olăneşti – judeţul Vâlcea”. 
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Art.2. Se aproba Indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investii - 
DEMOLARE SCOALA VECHE LA LICEUL TEHNOLOGIC „JUSTINIAN MARINA”, dupa 
cum urmeaza: 

1. OBIECTIV: ,, DEMOLARE SCOALA VECHE LA LICEUL TEHNOLOGIC, 

JUSTINIAN MARINA” 

  2.  BENEFICIAR: ORAS  BAILE OLANESTI, JUDEŢUL VÂLCEA          

                   3. COSTURILE  ESTIMATE   ALE   INVESTIŢIEI: 

                  1.CONSTRUCTII  - MONTAJ  C+M   =   25.210,08 lei   (fara TVA) 

                                                                  4.789,92 lei      (T.V.A.19%) 

   COSTUL TOTAL  C+M                 =    30.000,00 lei     (inclusiv TVA) 

    2. VALOAREA  INVESTITIE                =    25.210,08 lei     ( fara T.V.A.) 

                                                                                  4.789,92 lei      (T.V.A.19%) 

  COSTUL TOTAL  INV :                  =     30.000,00 lei    (inclusiv T.V.A) 

    4. SURSELE DE FINANŢAREA INVESTIŢIEI:  Bugetul Local 

Art.3.  Se [ncredinteaza Primarul orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, cu aducerea la 
[ndeplinire a prezentei hotarari. 

Art.4.  Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti si compartimentelor 
din cadrul aparatului de specialitate, Inspectoratului Scolar Judetean Valcea, Liceului 
Tehnologic Justinian Marina, Institu\iei Prefectului, jude\ul V@lcea ]i se publica pe pagina de 
internet a institutiei.      

INIȚIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

Avizat legalitate, 

                            p. SECRETAR, 

                                 Jr.Mihalcea Marian 

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

 

 


