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HOTĂRÂREA nr.80
Privind : Aprobare modificare art. 1 din HCL NR.70/30.09.2015 privind aprobare Deviz
general și indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în
stațiunea Băile Olănești
Consiliul Local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședința
extraordinară din data de 06 noiembrie 2015, la care au participat un număr de 12 consilieri
locali din totalul de 13 în funcție, lips[ fiind dna. consilier local Braneci Niculina.
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.Baicu Georgel;
Văzând expunerea de motive a Primarului orașului Băile Olănești asupra proiectului de
hotărâre, avizul de legalitate dat de Secretarul orașului, precum și rapoartele de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Băile Olănești.
Având în vedere:
- referatul de specialitate nr.11547/04.11.2015 prin care se propune modificarea art 1 din
HCL nr.70/30.09.2015 devizul general de lucrări la proiectul "Reabilitarea infrastructurii
rutiere în staţiunea Băile Olăneşti" în sensul modificării sumei la cap.C+M în loc de
16.018,44 mii lei suma de 19862,87 mii lei;
-devizul general al lucrărilor la obiectivul de investiţii "Reabilitarea infrastructurii rutiere în
staţiunea Băile Olăneşti", întocmit de SC HOLMED CONSULTANŢĂ SRL, avizat de
ordonatorul principal de credite;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/23.04.2001, republicată, a administraţiei
publice locale, art. 36, alin2 lit.b și c, coroborat cu alin.(4) litera "d";
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor prezenți, respectiv
voturi "pentru" = 12;
În temeiul art.11, art.36 alin.2 lit."b" şi “c”, alin.4 lit."d", art.45 alin.1, coroborate
cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.70/30.09.2015,
in sensul menţionării la capitolul C+M a sumei cu valoare TVA inclusă, respectiv în locul
sumei de 16.018,44 mii lei se va menţiona suma de 19862,87 lei. Articolul 1 va avea
urmatoarea formă și conținut:
Art.1 “Se aprobă devizul general actualizat în sumă totală de 22.612,47 mii lei, TVA 4,376.60 mii lei, din care C+M = 19862,87 mii lei, pentru obiectivul de investiții
"Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti".
Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.70/30.09.2015 rămân neschimbate
Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin
intermediul compartimentelor de specialitate.

Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
primăriei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, SC HOLMED CONSULTANŢĂ SRL şi
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare și pe SITE-ul instituției.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baicu Georgel
Contrasemnează,
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan

Bă ile Olă neşti, 06 noiembrie 2015

