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                                                                                         PROIECT NR. 91                               

H O T Ă R Â R E A  NR. ..... 
 

Privind: Modificarea HCL 85/20.10.2017 pentru obiectivul: ”Imbunatatirea 
infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii” 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinara din data de 13 noiembrie 2017 la care au participat un num`r de ... 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 
215/2001,  republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte 
de ]edin\` doamnul Tomescu-Marian Ilie. 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12062/10.11.2017 intocmit de compartimentul Investitii, prin dl. ing. 

Iliuta Vasii Ovidiu, propune adoptarea in regim de urgenta a modificarilor intervenite 

asupra cheltuielilor neeligibile si contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului 

pentru obiectivul: ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – 

modernizare Parc Unirii”, fata de achizitia de “Banci lemn” (52 buc X 1.260 lei/buc = 

65.520 lei) si “Cosuri gunoi” (47 buc X 782 lei/buc = 36.754 lei) care se incadreaza la 

categoria cheltuielilor neeligibile, ceea ce necesita revenirea asupra art. 4 din HCL nr. 

85/20.10.2017 in scopul modificarii sale; 

- Aspectul ca obiectivul de investitii este in curs de obtinere a aprobarilor spre  finantare 

prin POR-Axa Prioritară 7 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de 

muncă , Prioritatea de investitii 7.1.  

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre si a avizului de legalitate dat de secretarul ora]ului; 

         În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale actualizată, dispoziţiile art.36 alin. (2), litera "b" ]i alin.(4) litera 

"d" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum ]i 

ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională. 
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Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din numărul total al 
consilierilor în funcţie, respectiv voturi "pentru" = ....; contra = ....;  abtineri = ..... 

În temeiul art. 45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E 
 

ART 1. Se modifica Articolul 4 din HCL nr. 85/20.10.2017 privind aprobarea 
proiectului, indicatorilor tehnico-economici,  studiului de fezabilitate si cheltuielilor 
legate de proiect pentru obiectivul:  ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea 
Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii”, in felul urmator:  

   „Aproba contributia proprie la proiect a Orasului Baile Olanesti pentru 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cat si contributia de 2% din valoarea 

eligibila a proiectului, in cuantum de 255.620,19 lei ce reprezinta cofinantarea 

proiectului pentru obiectivul: Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea 

Baile Olanesti – Modernizare Parc Unirii.” 

ART 2. Celelalte dispozitii ale HCL nr. 85/20.10.2017 privind aprobarea proiectului, 

indicatorilor tehnico-economici,  studiului de fezabilitate si cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul:  ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile 

Olanesti – modernizare Parc Unirii”,  raman neschimbate.  

ART 3. Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
primariei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul institutiei si publicare pe site-ul institutiei. 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

       Vizat legalitate, 
         p. SECRETAR, 

           jr. Mihalcea Marian 

 

Băile Olăneşti, 13 noiembrie 2017. 


