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H O T Ă R Â R E A  nr.34 

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii "Construire Bloc de 
locuinţe sociale-amplasament  str. Băilor nr. 22" 

 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinară din data de 06 iunie 2013 la care au participat un num`r de 13 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\` 
dna.Nicolăescu Sanda Lucia. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de avizare 
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Având în vedere referatul compartimentului de specialitate întocmit de dl.ing.Tatu 
Viorel, înregistrat sub nr.6088/05.06.2013 prin care se justifică necesitatea suplimentării de 
lucrări şi actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Construire Bloc de 
locuinţe sociale-amplasament str. Băilor nr. 22"; 

Av@nd [n vedere c`, prin Hot`r@rea Consiliului Local nr.25/31.03.2009, s-a aprobat 
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investi\ii "Construire bloc de locuin\e sociale - 
amplasament str.B`ilor, nr.22", ţinând cont de Hot`r@rea Consiliului Local nr.34/2010 prin 
care s-a aprobat devizul general pentru obiectivul de investi\ii "Construire bloc de locuin\e 
sociale-amplasament str.B`ilor nr.22", precum şi  de HCL nr.22/11.04.2012 prin care s-a 
aprobat devizul actualizat; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale actualizată, prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, Anexa nr.4, dispoziţiile art.36 alin.(2), litera "c" din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa 
decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din numărul total al consilierilor în 
funcţie, respectiv voturi "pentru" = 13; 

În temeiul art.36 alin.2 lit."b" şi alin.4 lit.“d”, art.45 alin.2, coroborate 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 aprob` devizul general actualizat aferent obiectivului de investiţii "Construire 
Bloc de locuinţe sociale-amplasament str. Băilor nr. 22", potrivit anexei nr.1, care face parte 
integrantă din hotărâre, rezultând valoarea totală a investiţiei astfel: 

Total investiţie: 6.865,206 mii lei, la care se adaugă TVA, din care C+M=6.207,422 mii 
lei, la care se adaugă TVA. 
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Art.2 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin 
compartimentele de specialitate. 

Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolăescu Sanda Lucia 

 
Contrasemnează, 
p.SECRETAR, 

c.j. Enache Denisa Elena 
Băile Olăneşti, 06 iunie 2013. 


