
     

HOT~R^REA nr.88 

Privind :  aprobare proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici ai 

obiectivului de investitii “Modernizare si amenajare acces pietonal zona verde”Aleea Trandafirilor 

Baile Olanesti”. 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de îndată din data 
de 13 noiembrie 2015, 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\` dl.Baicu Georgel. 

V`z@nd 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. 
- referatul de specialitate nr.11530/12.11.2015 prin care se propune aprobare Proiect de hotărâre 
privind indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii” Modernizare si amenajare acces 
pietonal zona verde Aleea Trandafirilor Baile Olanesti”. 
          -devizul general al lucrărilor la obiectivul de investiţii  indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii” Modernizare si amenajare acces pietonal zona verde”Aleea Trandafirilor 
Baile Olanesti”. 
           -tinand cont de prevederile HG nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnicom economice aferente  investitiilor publice precum si a structurii 
metotologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
             {n conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/23.04.2001, republicată, a administraţiei 
publice locale, art. 36, alin2 lit.b ]i c, coroborat cu alin.(4) litera "d"; 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi 
"pentru" = 13 

În temeiul art.11, art.36 alin.2 lit."b" ]i “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, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii” Modernizare si 
amenajare acces pietonal zona verde Aleea Trandafirilor Baile Olanesti”. 
, in valoare de 47.000 lei conform anexei la prezenta. 
Art.2Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin intermediul 
compartimentelor de specialitate. 
Art 3Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare ]i pe SITE-ul 
institu\iei. 
                 
                Pre]edinte de ]edin\`, 
                        Baicu Georgel 

Contrasemneaz`, 
SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
B`ile Ol`ne]ti 13 noiembrie 2015 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI   BĂILE   OLĂNEŞTI 
Str.1 Decembrie,   nr. 1,   Băile Olăneşti,   judeţul Vâlcea,   România 

Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 


