PRIMARIA ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

PROIECT NR. .....
H O T ~ R ^ R E A NR.....
privind: Actualizarea valorii Caminului Cultural Olanesti Sat cuprins in Inventarul
domeniului public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\`
ordinar` la data de 29 noiembrie 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.
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de catre Primarul orasului
Baile Olanesti si referatul nr. 12773/27.11.2018 [ntocmit de compartimentul Financiar
contabilitate prin care propune actualizarea valorii mijlocului fix MF162.07 - Cladire
Camin Cultural Olanesti Sat, situat in Baile Olanesti str T Vladimirescu nr. 154, din
care rezulta valoarea actuata inregistrata in evidentele contabile de 69945.24 lei, incris
la pozitia 280 in anexa la HCL nr. 20/09.08.1999 privind inventarul bunurilor ce
apar\in domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea, cu modificarile si
completarile ulterioare si atestate conform HG nr. 1362/2001.
Avand in vedere Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul ANEVAR SC
Covrescu SRL pentru evaluarea spatiului cladirii Caminului Cultural Olanesti Sat
potrivit caruia valoarea de piata este de 354.000,00 lei.
Luand act de rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate,
precum si de raportul de avizare a legalit`\ii proiectului de hot`r@re [ntocmit de
secretarul ora]ului.
{n conformitate cu prevederile: Art. 460 alin. (5) lit f) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal; art. 3 alin. 4, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 21 din Legea
nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; HG nr.
548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor ce
alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; Legea nr.
7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si
completerile ulterioare; H.G. nr. 1362 /2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea,
cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa nr. 5 privind atestarea bunurilor care
apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti; Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi “pentru“=...”ab\ineri”=..”.[mpotriv`”=....

{n temeiul art. 45 alin. 3, art 63 alin. (5) lit.d, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea

H O T ~ R ^ R E:
Art.1 – (1) Se aprob` actualizarea valorii mijlocului fix MF162.07 - Cladire Camin
Cultural Olanesti Sat, situat in Baile Olanesti, str T Vladimirescu nr. 154, judetul
Valcea, incris la pozitia 280 in anexa la HCL nr. 20/09.08.1999 privind inventarul
bunurilor ce apar\in domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea, cu
modificarile si completarile ulterioare si atestate conform HG nr. 1362/2001, astfel:

Nr.crt

Cod
clasificare

280

1.6.2

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul Valoare de
PIF
inventar

Situatia
juridica

Cladire Camin Sd=337mp, parter 1936 354000.00 HCL nr.20/
Cultural
si 1 etaj constructie
09.08.1999
Olanesti Sat
din caramida si
acoperita cui tigla

Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea, prin compartimentele din cadrul Aparatului de
specialitate.
Art.3- Hot`r@rea va fi comunicat` Consiliului Jude\ean V@lcea, Primarului orasului
Baile Olanesti, Institu\iei Prefectului, jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public`
prin afi]are si publicare pe pagina de internet a institutiei.

Ini\iator Proiect,
PRIMAR
ec. Vasilache Vasile Sorin
Avizat legalitate,
p. SECRETAR,
jr. Mihalcea Marian

B`ile Ol`ne]ti, 29 noiembrie 2018

