
R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
24 .03. 2016,              Avand in vedere :

- expunerea de motive nr.5334/2016 a  Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul de  specialitate  nr.5335 / 2016 a Directiei Economice din  cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse

in procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 /2016;
- adresa nr.778/2016 a Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu”Oltenita;
- prevederile Hotararii. nr. 2 / 2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind

aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru anii 2017,2018,2019 ;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si

completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind  transparenta decizionala in administratia  publica ;
- prevederile  art. 36,  alin. (2),  lit. „b” si  alin (4),  lit. „a”  din  Legea nr.215 / 2001 privind

administraţia  publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia

publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H  O  T  A  R  A  S  T  E  :

Art. 1.Se  aproba  rectificarea bugetului  local  pe anul 2016 conform anexelor nr.1 si 2 ce
fac parte integranta din prezenta  hotarare.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile necesare
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 - Secretarul municipiului Oltenita  va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 37 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local pe anul 2016
pe unitati de invatamant din municipiul Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, întrunit în sedinţa ordinară din data de
24.03.2016, Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5490/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 5497 /2016  Directiei Economice din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse

in procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 / 2016;
- prevederile Hotararii nr. 2/2016 a Consiliului local al municipiului  Oltenita privind

aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru anii 2017,2018,2019 ;
- prevederile  Hotărârii  nr.72/2013  a Guvernului Romaniei privind aprobarea normelor

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art.36, alin (2)  lit,”b”si “d” , alin (4), lit”a”,alin.(6),lit.”a”,pct.1 din  Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare,

In temeiul dispozitiilor art.45 alin (2), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H  O  T  A  R  A  S  T  E :

Art.1.Se aprobă repartizarea sumelor din bugetul local pe anul 2016, pe unitati de invatamant
din municipiul Oltenita, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita prin serviciile de specialitate, va lua masurile necesare
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul Municipiului Oltenita va aduce la cunostinta tuturor celor interesati
prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 38 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator
al acţiunilor prilejuite de "Zilele localitatii Oltenita” - aprilie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in şedinţa ordinara astazi
24.03.2016, Având in vedere :

- expunerea de motive nr. 5773/ 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.5774 /2016 comun al Directiei Administrarea domeniului public

si privat, Directiei Juridice, Administratie publica locala si Directiei Economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenita;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse
in procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 /2016;

- prevederile Hotararii nr. 2 / 2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru anii 2017,2018,2019 ;

- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”b”,”e” , alin (4), lit. „a” ,alin.(7), lit.”a” din Legea nr.215 /
2001 privind administraţia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificările si completările
ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica
locala ,republicata in februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.l. Se aproba participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de
coorganizator al acţiunilor prilejuite de "Zilele localitatii Oltenita”- aprilie 2016.

Art. 2. Se aproba programul acţiunilor prilejuite de ”Zilele localitatii Oltenita”-aprilie 2016,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - (1) Pentru buna organizare si desfasurare a acţiunilor, alaturi de contribuţiile
celorlalţi coorganizatori si sponsori, se aloca suma de 40.000 lei din bugetul local, cap.67.02.50 - "alte
servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei”.

(2) Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de aceasta acţiune se vor
realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii

Art.4 - Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 39 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi  Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind alocarea sumei de 20.000 lei catre Parohia ”Sfantul Gheorghe Oltenita Nord”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
24.03.2016 , Avand  in vedere:

- adresa nr.8 / 2016 a  Parohiei ”Sfantul Gheorghe Oltenita Nord”;
- expunerea de motive nr.5898 / 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.5899 / 2016 comun al  Directiei Juridice si Administratie publica

locala si Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in

procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 /2016;
- prevederile Hotararii. nr. 2 / 2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea

bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru anii 2017,2018,2019 ;
- prevederile  Hotararii nr. 1470/2002 a Guvernului Romaniei privind aprobarea Normelor

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei nr. 82/2001 a Guvernului Romaniei privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, republicata in august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. “c”  din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.45, alin (2) lit.”a”si art.115,alin.(1),lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala,republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.(1). Se aloca suma de 20.000 lei catre Parohia ”Sfantul Gheorghe Oltenita Nord”, in
vederea executarii lucrarilor de reparatii la gardul imprejmuitor al Cimitirului parohial, situat in
municipiul Oltenita, str.T.Vladimirescu nr.12.

(2). Sprijinul financiar stabilit prin prezenta se acorda potrivit reglementarilor legale in
vigoare. (3).Documentele justificative ale sumei alocate vor fi transmise Directiei Economice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita, pana cel mai tarziu la data de
31.05.2016.

(4).Nerespectarea termenului precizat la alin.(3)obliga unitatea de cult la restituirea sumei
nejustificate in maxim 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3. - Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 40 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi  Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H  O  T  A  R  A  R  E

pentru completarea Hotararii nr.99 / 1999 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind insusirea listei
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA,intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03. 2016,
Avand  in vedere :
- expunerea de motive nr.6579 /2016  a Primarului municipiului Oltenita.
- raportul de  specialitate  nr.6587 /2016 al Directiei economice  din  cadrul aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele  comisiilor  de  specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in

procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/ 2016;
- prevederile Hotararii  nr.99/1999 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind insusirea listei

bunurilor care alcatiuesc domeniul public al municipiului Oltenita,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii  nr.954 / 2005 si novatia acestuia, prin care au fost

date in administrare catre S.C. ECOAQUA S.A. bunuri apartinand domeniului public al municipiului Oltenita ;
- prevederile Hotararii nr.150 / 2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind  stabilirea

destinatiei sumelor obtinute prin valorificarea  unor bunuri casate,ce au fost in administrarea operatorului regional
de apa si canalizare-S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi;

- factura nr.I-113667/2016 emisa de S.C. Aerzen Romania S.R.L.Bucuresti  pentru achizitionarea de
catre municipiul Oltenita a unei suflante GMS 10S G5 cu tablou electric de comanda;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,cu modificarile si comkpletarile
ulterioare ; - prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile
ulterioare ; - prevederile art.36,alin.(2),lit.„c”si alin.(5), lit. ”a”, alin.(9)  din  Legea nr.215 / 2001  privind
administraţia  publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H  O  T  A  R  A  S  T  E  :

Art. 1.Hotararea  nr.99/1999 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind insusirea listei
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita, se completeaza prin introducerea, in anexa,
dupa nr. crt.67^1, a nr.crt.67^2 si 67^3, al caror cuprins este inscris in anexa ce face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Lista bunurilor ce au fost date in administrarea operatorului regional de apa si canalizare-S.C.
Ecoaqua S.A. Calarasi,  se completeaza cu bunurile precizat la art.1

Art.3. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, si Directorul S.C. Ecoaqua S.A.
Calarasi vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4. Secretarul municipiului Oltenita  va asigura comunicarea prezentei hotarari Consiliului
judetean Calarasi si tuturor celor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr.  41 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat
al municipiului Oltenita, cu destinatia construire locuinte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
24.03.2016, Avand in vedere:

- expunerea de motive nr.5785/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de  specialitate  nr.5786/2016 al Directiei urbanism din  cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in procesele

verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/ 2016;
- prevederile H.C.L. nr. 27/2005 privind modificarea Hotararii nr. 51/2001 a Consiliului local al

municipiului Oltenita privind insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Oltenita, anexa
nr.1, nr.crt. 1;

- prevederile Hotararii nr.169/2013 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea/inchirierea/vanzarea
bunurilor apartinand domeniului privat /inchirierea bunurilor apartinand domeniului public al municipiului
Oltenita; -prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata in
2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr.839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale
si Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

-prevederile art. 36 alin (2) lit. “c” si alin.(5) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se  aproba “Studiul de oportunitate" privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri
apartinand domeniului privat al municipiului  Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str.Digului nr.110, nr.116 si
nr.118, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al
municipiului  Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str.Digului nr.110, nr.116 si nr.118, cu destinatia construire
locuinte, identificate prin  anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba documentatia de atribuire a contractelor de concesiune(caiet de sarcini si instructiuni
pentru ofertanti) pentru terenurile precizate la art. 2, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta
hotarare. Art.4. Durata concesiunii este pe durata existentei constructiei.

Art.5. Pretul minim de pornire al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii a 0,12 euro
/mp/an(curs BNR).

Art.6. Se aproba constituirea comisiei de licitatie si de solutionare a contestatiilor in componenta
precizata in anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile necesare pentru
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.8. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 42 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T ĂR Â R E

pentru inlocuirea anexei nr.3 la Hotararea nr.34/2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita
privind stabilirea amplasamentului a 6 platforme subterane pentru

colectarea deseurilor municipale in municipiul Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
24.03.2016,             Avand in vedere :

-expunerea de motive nr. 6265/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 6267/2016 al  Directiei Urbanism din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita, cuprinse in

procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/2016;
- prevederile Hotararii nr.34/2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea

amplasamentului a 6 platforme subterane pentru colectarea deseurilor municipale in municipiul Oltenita
- prevederile Hotararii nr.1349/2001 a Guvernului Romaniei privind atestarea domeniului

public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi , cu
modificarile si completarile ulterioare, anexa nr.3, nr.crt.2;

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45  alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile  si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1- Anexa nr.3 la Hotararea nr.34/23.02.2016  a Consiliului local al municipiului
Oltenita privind stabilirea amplasamentului a 6 platforme subterane pentru colectarea deseurilor
municipale in municipiul Oltenita, se inlocuieste cu anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2- Primarul municipiului Oltenita,prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .

Art.3-Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari  tuturor
celor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 43 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi  Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, str.Al. Iliescu
nr.33-35,bloc C 4,sc.A,et.2,ap.12, catre d-nul GHIRA MARIAN, titular al  contractului de inchiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
24.03.2016,                        Avand in vedere:

-cererea nr.5778/2016 a d-lui Ghira Marian,titular al contractului de inchiriere nr. 15963 / 2008, de
cumparare a bun imobil-apartament, situat in municipiul Oltenita,str.Al. Iliescu nr.33-35,bloc C 4,sc.A, et.2, ap.12;

- expunerea de motive nr. 6214/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 6215/2016 al Directiei Urbanism-Compartimentul administrare unitati

locative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita, cuprinse in procesele

verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/ 2016;
- prevederile H.C.L. nr. 27/2005 privind modificarea Hotararii nr. 51/2001 a Consiliului local al

municipiului Oltenita privind insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Oltenita, anexa
nr.2, nr.crt.45;

- prevederile contractului de inchiriere nr. 15963/ 2008;
- prevederile Decretului Lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului

catre populatie;
- prevederile Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din

fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata in anul 1998, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 114/1996 – legea locuintei, republicata in decembrie 1997, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii nr. 1275/2000 a Guvernului Romaniei, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 – legea locuintei;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” si ale alin. (5) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (3),  din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica
locala,republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – (1)Se aproba vanzarea apartamentului situat in municipiul Oltenita, judetul Calarasi, str.Al.
Iliescu nr.33-35,bloc C 4,sc.A,et.2,ap.12, in suprafata utila de 52,89 mp., in conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990
si ale Legii nr. 85/1992, catre d-nul GHIRA MARIAN, cu domiciliul la adresa mai sus mentionata, titular al
contractului de inchiriere nr. 15963/2008.

(2) Apartamentul precizat la alin.(1) se identifica prin anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta .  Art.2 (1) – Pretul de vanzare al apartamentului este de 68.420 lei, conform fisei de calcul a
apartamentului ce reprezinta anexa nr.2  la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.

(2) – vanzarea apartamentului se face cu plata in rate, iar la incheierea contractului de vanzare-
cumparare se va achita un avans de minim 10% din pret.

(3) – Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintei se vor esalona pe o perioada de
maxim 10 ani , cu o dobanda anuala de 4%.

Art.3 – Se imputerniceste Primarul municipiului Oltenita sa semneze contractul de vanzare-cumparare
dintre Municipiul Oltenita,prin Consiliul local Oltenita, si d-nul GHIRA MARIAN.

Art.4 – Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 44 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind prelungirea contractelor de locatiune din blocul Sahia Il.sc.B, sc.C
situat  in municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in şedinţa ordinara
astazi, 24.03.2016, Având in vedere:

- expunerea de motive nr. 6434/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.6435/2016 al Direcţiei urbanism-Compartimentul administrare

unitati locative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al Comisiei de
analiza a indeplinirii de către titularii contractelor de locatiune din blocul Sahia II, sc.B si C, a condiţiilor
pentru prelungirea acestora, constituita prin Dispoziţia nr 529/2011 a Primarului municipiului Oltenita;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse
in procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/2016;

- prevederile contractelor de locatiune. in vigoare, pentru apartamente/garsoniere din blocul
Sahia II,sc.B si sc.C.situat in municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103;

- prevederile Hotararii nr.81/2007 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţa si in
repartizarea locuinţelor pentru tineri.destinate inchirierii;

- prevederile art.8,alin.(4),lit.”a” si „b”,alin.(5) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinte,republicata in noiembrie 2009, cu modificările si completările
ulterioare;

- prevederile art. 15.alin.(10). art,19A4 din Hotararea nr. 962 / 2001 a Guvernului României
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

- prevederile art. 36 alin.(2),lit.”c”si ”d” alin.(5),lit.”b”,alin.(6),lit.,,a”,pct. 17 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publica, republicata in februarie 2007. cu modificările si completările
ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractelor de locatiune din blocul Sahia II, sc. B si sc. C,
situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103 potrivit anexei ce face parte integranta din
prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA Contrasemneaza,
Nr. 45 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi  Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 34/2005 privind aprobarea Protocolului cu privire la predarea  de catre
Consiliul local al municipiului Oltenita si primirea de catre S.C.Ecoaqua S.A. Calarasi a intregii activitati a

Serviciului public de apa si de canalizare al municipiului Oltenita(patrimoniu
propriu ,investitii,contracte de prestari servicii   si achizitii )

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  OLTENITA , intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2016,
Avand in vedere:
- expunerea  de  motive nr. 6578 / 2016  a  Primarului municipiului  Oltenita,
- raportul de specialitate nr.6586 / 2016 al  Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Oltenita;
- adresa nr. 1093/2016 a S.C. Ecoaqua SA –Sucursala Oltenita;
- avizele  comisiilor  de  specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in procesele

verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 / 2016;
- prevederile Hotararii nr. 34/31.03.2005 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea

Protocolului cu privire la predarea de catre Consiliul local Oltenita si primirea de catre S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi
a intregii activitati a Serviciului public de apa si de canalizare al municipiului Oltenita( patrimoniu propriu ,
investitii, contracte de prestari servicii   si achizitii );

- prevederile Hotararii nr. 150/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea
destinatiei sumelor obtinute prin valorificarea unor bunuri casate ce au fost in administrarea operatorului regional
de apa si canalizare-S.C. Ecoaqua S.A.Calarasi;

- prevederile Hotararii nr. 13/2014 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea destinatiei
sumelor obtinute prin valorificarea unor bunuri casate ce au fost in administrarea operatorului regional de apa si
canalizare-S.C. Ecoaqua S.A.Calarasi;

- prevederile  art.36,alin.(2),lit.”c”si alin.(9)  din  Legea nr.215 / 2001  privind administraţia  publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba modificarea anexei la Hotararea nr. 34/31.03.2005 a Consiliului local al
municipiului Oltenita privind aprobarea Protocolului cu privire la predarea de catre Consiliul local al municipiului
Oltenita si primirea de catre S.C.Ecoaqua S.A. Calarasi a intregii activitati a Serviciului public de apa si de
canalizare al municipiului Oltenita(patrimoniu propriu, investitii, contracte de prestari servicii   si achizitii )
conform anexei ce face parte integranta din prezenta.

Art.2. Primarul municipiului  Oltenita,  prin aparatul de specialitate  si Directorul general al S.C.
Ecoaqua S.A.Calarasi, vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari.

Art.3. Secretarul Municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari  tuturor celor
interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA
Contrasemneaza,

Nr. 46 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea unor documentatii pentru obiectivul de investitii
”Grup sanitar public,inclusiv depozit materiale.”

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA,  intrunit in sedinta ordinara, astazi
24. 03. 2016

Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 7115 /2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 7116/2016  al Directiei Urbanism din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in

procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331/2016;
- prevederile Legii nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificările si completările

ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr.28/2008 a Guvernului Romaniei privind aprobarea continutului-

cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

- prevederile art. 36, alin. (2),lit.”b”, alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215 / 2001 privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 .Pentru realizarea obiectivului de investitii ”Grup sanitar public,inclusiv depozit
materiale”, in municipiul Oltenita, str.Cuza Voda nr.112, se aproba :

- Studiul de Fezabilitate;
- Documentatia Tehnica pentru Autorizatie de Constructie;

- Proiectul Tehnic si  Detalii de Executie,
in forma  prevazuta in anexele nr.1,2,3 ce fac  parte integranta din prezenta hotarare si care se pastreaza
la Directia Urbanism din cadrul Primariei municipiului Oltenita.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .

Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati

PRESEDINTE  DE  SEDINTA Contrasemneaza,
Nr. 47 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion



R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea unor documentatii pentru obiectivul de investitii
”Amenajare scena exterioara - municipiul Oltenita”

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA,  intrunit in sedinta ordinara, astazi
24. 03. 2016

Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 7253 / 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 7255/2016  al Directiei Urbanism din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in

procesele verbale inregistrate sub nr. 7328, 7329, 7330, 7331 / 2016;
- prevederile Legii nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificările si completările

ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr.28/2008 a Guvernului Romaniei privind aprobarea continutului-

cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

- prevederile art. 36, alin. (2),lit.”b”, alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215 / 2001 privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 .Pentru realizarea obiectivului de investitii ”Amenajare scena  exterioara - municipiul
Oltenita”, str. Cuza Voda nr.112, se aproba :

- Studiul de Fezabilitate;
- Documentatia Tehnica pentru Autorizatie de Constructie;
- Proiectul Tehnic si  Detalii de Executie,

in forma  prevazuta in anexele nr.1, 2 si 3 ce fac  parte integranta din prezenta hotarare si care se
pastreaza la Directia Urbanism din cadrul Primariei municipiului Oltenita.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .

Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA Contrasemneaza,
Nr. 48 Secretarul municipiului Oltenita,
Adoptata la Oltenita
Astazi  24.03.2016 Butoi Ion




