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H O T ~ R Â R E A nr. 43
privind aprobare modificare Hotărârea Consiliului Local nr.52/29.07.2011
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
ordinar` din data de 11.07.2013, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali
din totalul de 13 [n func\ie.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de
]edin\` dna.Nicolăescu Sanda Lucia;
V`z@nd proiectul de hot`r@re, expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile
Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului,
precum ]i rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
|in@nd cont de nota de fundamentare [ntocmit` de ing.Tatu Viorel, [nregistrat`
sub nr.7098/05.07.2013 prin care se propune modificarea valorii obiectivului de
investiţii "Cămin Cultural Cheia", precum ]i valorii de cofinan\are a proiectului,
asigurat` de Ora]ul B`ile Ol`ne]ti, [n valoare de 174,27 mii lei, precum şi de actul
adiţional nr.1 la contractul nr.425/16.05.2012 încheiat între Compania naţională de
Investiţii SA şi SC GRUP PRIMACONS SRL prin care se majoarează valoarea
contractului.
V`z@nd ]i prevederile Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr.118/2006 privind
[nfiin\area, organizarea ]i desf`]urarea activit`\ii a]ez`mintelor culturale.
{n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit."d" din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, ale art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finan\ele
publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii bugetului de stat
pe anul 2013, nr.5/2013, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a
decizional`.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i,
respectiv unanimitate de voturi, respectiv voturi "pentru" = 13,
{n temeiul art.45 alin.2 ]i 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
HOT~R^RE

Art.1 -Se aprob` modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.
52/29.07.2011, în sensul majorării valorii proiectului cu suma 86.739,87 lei şi a cotei
de cofinanţare cu suma de 8673,99 lei. Articolele vor avea următorul conţinut:
"Art.2 - Se aprobă proiectul "Aşezământ cultural reabilitat, modernizat şi dotat
în Cheia-Băile Olăneşti", în valoare totală de 1727,08 mii lei, din care C+M
1.271,75 mii lei.
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Art.3 - Se aprob` cofinan\area Proiectului "A]ez`m@nt cultural reabilitat,
modernizat ]i dotat [n Cheia-B`ile Ol`ne]ti" [n sum` de 174,27 mii lei, ce reprezint`
contribu\ia Ora]ului B`ile Ol`ne]ti la realizarea acestui proiect."
Art.2 - Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local rămân neschimbate.
Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri
Primarul localit`\ii prin compartimentele de specialitate.
Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din
cadrul prim`riei, Companiei Na\ionale de Investi\ii S.A.Bucure]ti, Institu\iei
Prefectului jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin publicare pe site-ul
primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolăescu Sanda Lucia
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR,
Gorgan Nicolae

Băile Olăneşti, 11 iulie 2013.
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