R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA
H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarii bugetare pentru anii 2017,2018,2019
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA,intrunit in sedinta ordinara,
astazi 28.01. 2016,
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr.30903/ 2015 a Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul de specialitate nr.30905/ 2015,intocmit in comun de Directia Economica si
Directia Impozite si taxe locale 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile Hotararii nr. 108 /2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea proiectului de buget local pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017, 2018, 2019;
- adresa nr.22853/2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi prin care se
comunica repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
si estimari pe anii 2017-2018, repartizate municipiului Oltenita, conform Deciziei nr.17/2015 a Sefului
Administratiei Judetene a Finatelor Publice Calarasi;
- adresa nr.365/2016 a Consiliului judetean Calarasi prin care se comunica repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe u.a.t. ,pe anul
2016 si estimarile pentru anii 2017-2019;
- procesul verbal nr.30907/2015 de afisare a anuntului prevazut de Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, a doua proiecte de hotarari insotite de anexe,
initiate de Primarul municipiului Oltenita;
- adresele nr.30908/2015 si nr.30909/2015 prin care se transmit catre mass-media locala
Comp.informatic, relatii cu publicul, doua proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de Primarul
municipiului Oltenita;
- adresa nr.30910/2015 prin care se transmite catre S.C. Raymond Media S.R.L., prestator
servicii gazduire si intretinere pagina web, doua proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de
Primarul municipiului Oltenita;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile Legii nr. 339 / 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala
- prevederile art.36 alin.(2) lit. “b” ,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,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba bugetul local pe anul 2016 si estimarea bugetara pentru anii 2017, 2018,
2019 in forma prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Primarul municipiului Olteniţa prin serviciile de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3-Secretarul municipiului Olteniţa va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor
celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza,
Nr. 2
Secretarul municipiului Oltenita
Adoptata laOltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA
H O T A R A R E
privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2015 de bugetul local
si unele institutii publice locale finantate din venituri proprii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28. 01. 2016,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.101/ 2016 a Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul de specialitate nr. 106/2016, comun al Directiei Economice si Directiei Impozite
si taxe locale 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile Hotararii nr. 3 /2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea local pe anul 2015 si a estimarilor pe anii 2016, 2017, 2018, cu modificarile ulterioare;
- procesul verbal nr.109/2016 de afisare a anuntului prevazut de Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, a unui proiect de hotarare, insotit de anexa, initiat de
Primarul municipiului Oltenita;
- adresele nr.110/2016 si nr.111/2016 prin care se transmite catre mass-media locala
Comp.informatic, relatii cu publicul, un proiect de hotarare, insotit de anexa, initiat de Primarul
municipiului Oltenita;
- adresa nr.112/2016 prin care se transmite catre S.C. Raymond Media S.R.L., prestator
servicii gazduire si intretinere pagina web, un proiect de hotarare, insotit de anexa, initiat de Primarul
municipiului Oltenita;
- 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 TE:
Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2015 de bugetul local , in
suma de 6.857.000. lei , potrivit listei de investiti ce se constituie ca anexa nr.1 ce face parte integranta
din prezenta hotarare
Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2015 de unele instituti publice
locale, finantate din venituri proprii, pentru finantarea cheltuielilor de functionare ale acestora, potrivit
anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 3. Se aproba preluarea la bugetul local, a sumei de 83.426,40 lei, reprezentand
excedent inregistrat la 31.12.2015 de Serviciul Public de Salubrizare Oltenita.
Art. 4. Primarul municipiului Oltenita , prin serviciile de specialitate , va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 3
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E
privind aprobarea ”Programului de actiuni pentru gospodarirea
municipiului Oltenita in anul 2016”.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28. 01.2016,
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 30904/ 2015 al Primarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr. 30906/2015 al Directiei Administrarea Domeniului Public si
Privat 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. 1998, 1999, 2000, 2001 /2016;
- procesul verbal nr.30907/2015 de afisare a anuntului prevazut de Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, a trei proiecte de hotarari si anexe, initiate de
Primarul municipiului Oltenita;
- adresele nr.30908/2015 si nr.30909/2015 prin care se transmit catre mass-media locala
Comp.informatic, relatii cu publicul, doua proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de Primarul
municipiului Oltenita;
- adresa nr.30910/2015 prin care se transmite catre S.C. Raymond Media S.R.L., prestator
servicii gazduire si intretinere pagina web, doua proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de
Primarul municipiului Oltenita;
- prevederile Hotararii nr. 31 / 2002 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire a municipiului Oltenita, cu modificarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei nr.21 / 2002 a Guvernului Romaniei privind gospodărirea
localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.515/ 2002;
- prevederile art.36 alin.(2) lit. “d” ,alin.(6), lit.”a”, pct.9,10,11,13,14,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 (2) din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba ”Programul de acţiuni pentru gospodărirea municipiului Oltenita in anul
2016”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Se imputerniceste conducerea Primariei, sa selecteze prioritatile din program , in
functie de resursele financiare disponibile.
Art.3 – Primarul municipiului Olteniţa prin serviciile de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 - Secretarul municipiului Olteniţa va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor
celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 4
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea unor documentatii pentru obiectivul de investitii” Modernizare strazi
in municipiul Oltenita, etapa a IV-a”,inclusiv indicatorii tehnico-economici
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28. 01. 2016
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 1138 /2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 1139/2016 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- 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 continutuluicadru 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,
HOTARASTE:
Art.1 .Pentru realizarea obiectivului de investitii” Modernizare strazi in municipiul Oltenita,
etapa a IV-a”, se aproba :-Documentatia de Avizare Lucrari de Interventii;
- Documentatia Tehnica pentru Autorizatie de Constructie;
- Proiectul Tehnic si Detalii de Executie, inclusiv indicatorii tehnico-economici,
in forma prevazuta in 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
factorilor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 5
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea co-finantarea, de la bugetul local, cu suma de 88.035 lei, pentru cheltuieli neeligibile
aferente obiectivului de investitii ”Modernizare strazi in municipiul Oltenita
-etapa a IV-a”,propus a se realiza in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28 .01. 2016,
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 1140/ 2016 a Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul de specialitate nr. 1141/ 2016 a Directiei Urbanism 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile Hotararii nr.3/2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la 31.12.2015;
- prevederile Hotararii nr.5 /2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea unor documentatii pentru obiectivul de investitii” Modernizare strazi in municipiul Oltenita,
etapa a IV-a”,inclusiv indicatorii tehnico-economici ;
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 28/2013 a Guvernului Romaniei pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1.851/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, republicat in octombrie 2015;
- prevederile art. 14 alin. (3), (4) şi art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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. (1)Se aproba co-finantarea, de la bugetul local, cu suma de 88.035 lei, pentru
cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi in municipiul Oltenita-etapa
a IV-a”, propus a se realiza in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;
(2) Strazile ce fac obiectul investitiei mai sus mentionate sunt nominalizate in anexa
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 asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 6
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

Anexa
la HCL nr. 6/2016

STRAZILE
pe care se vor executa lucrari de modernizare
- bd. Republicii - tronson cuprins intre obor si bd. 1 Decembrie - 12 281 mp.
- bd. Tineretului tronson cuprins intre bd. Republicii si bd. Marasesti- 8.126 mp
- str. Traian- tronson cuprins intre str. General Manu si str. Lucian Popescu - 1465 mp.
- str. Dunarea-tronson cuprins intre str. General Manu si str. Lucian Popescu- 1106 mp.
- str. C.A.Rosetti -tronson cuprins intr. str. General Manu si str. Lucian Popescu - 1096 mp.
-str. 23 Aprilie - tronson cuprins intre str. General Manu si str. Lucian Popescu -1121 mp
- str. Argesului-tronson cuprins intre str. Constructorilor si capat - 3401 mp.
- bd.Tineretului -tronson cuprins intre str.Constructorilor si capat - 2351 mp.
Total 30.947 mp.


PRESEDINTE DE SEDINTA ,

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventii pentru obiectivul de investitii
” Reabilitare spatii existente si extindere la ambulatoriul integrat al spitalului municipal”
inclusiv indicatorii tehnico-economici
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28. 01. 2016,
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 1290/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.1291 /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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- 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 continutuluicadru 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,
HOTARASTE:
Art.1 .Se aproba Documentatia de Avizare Lucrari de Interventii(DALI) pentru obiectivul
de investitii” Reabilitare spatii existente si extindere la ambulatoriul integrat al spitalului municipal ”,
inclusiv indicatorii tehnico-economici, in forma prevazuta in 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
factorilor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 7
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza ,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin
A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.B,
etaj 3,ap.13, catre d-na Craciun Georgeta, titulara contractului de inchiriere
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
24.09.2015,
Avand in vedere:
-cererea nr. 26996/2015 a d-nei Craciun Georgeta, titulara contractului de inchiriere nr. 8378 /
20.04.2015, de cumparare a bun imobil- apartament- apartinand proprietatii private a statului, construit prin
A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.B,etaj 3, ap.13 ;
- expunerea de motive nr. 795/2016 a Primarului municipiului Oltenita.
- raportul de specialitate nr. 799/2016 al Direcţiei Urbanism-Compartimentul administrare unitaţlor
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. 1998, 1999, 2000, 2001 / 2016;
- prevederile art.10 din Legea nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicata in octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr.962/2001 a Guvernului Romaniei privind aprobarea Normelor Metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legea nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr.77/2011 a Guvernului Romaniei pentru stabilirea regimului juridic al unor
locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in
administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
- 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 Ordinului nr.373/2015 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind
stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat,pentru anul 2015, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri.
- prevederile art. 36 alin. (9) 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,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba vanzarea bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit
prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.B, etaj 3,ap.13, catre d-na
Craciun Georgeta, titulara contractului de inchiriere nr.8378/2015.
Art.2. Bunul imobil-apartament-precizat la art.1 se identifica prin releveu bloc Sahia II,sc.B, plan
etaj 3 si releveu apartament nr. 13, constituite ca anexe nr.1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. (1) Preţul de vanzare al apartamentului este de 111.781,21 lei(din care TVA=22356,24 lei)
conform fisei de calcul ce constituie anexa nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
(2) Preţul locuinţei se achită de beneficiar in rate lunare, pe o perioada de 25 ani, cu un avans
de minim 15% din valoarea de vanzare.
(3)Modul de constituire şi de plată a avansului, a ratelor lunare, inclusiv a ratei dobânzii şi a
majorărilor de întârziere se stabileşte in conformitate cu prevederile HGR nr.962/2001

Art.4. Contractul de vânzare cu plata în rate lunare,va prevede următoarele:
a) rata dobanzii anuale ramane neschimbata pe intraga durata a contractului si este egala cu rata dabanzii de
referinta a BNR la data incheirii contractului de vanzare cumparare plus doua puncte procentuale,aceasta
dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de achitat,
b) transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu
îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege;
c) până la achitarea valorii de vânzare, locuinţa rămâne în administrarea municipiului Oltenita,prin Consiliul
local al municipiului Oltenita,până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele
acestora;
d) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadenţă. Pentru neachitarea la termenul scadent a
obligaţiilor de plată, datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen,
calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzarecumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept
în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată;
e) executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni.
Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în
condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile
înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor.
Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare
fiind recalculată corespunzător;
f) suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni
de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de
vânzare;
g) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării
primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul
contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată;
h) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data
achitării integrale;
i) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. d), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita
restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. şi urmând regimul prevăzut la alin. (3)al
art.10 din Legea nr.152/1998.
j)odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de
construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform
prevederilor legale în vigoare.
k)odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului dobândeşte şi dreptul de
folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
l)locuinta nu poate face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii
acesteia. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile
legii. Prin excepţie, locuinţa poate face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor
de credit, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, care finanţează achiziţia acestor locuinţe. Instituţiile de credit vor putea valorifica
locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarul locuinţei; exceptia este valabila numai
daca este cazul.
Art. 5. Se imputerniceste Primarul municipiului Oltenita sa semneze contractul de vanzare-cumparare
ce se va incheia cu d-na Craciun Georgeta.
Art.6. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 8
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, b-dul
Marasesti nr.27,bloc 139,sc.A,et.4,ap.19, catre d-nul ICONARU VASILE, titular al contractului de inchiriere
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
28.01.2016,
Avand in vedere:
-cererea nr.28087/2015 a d-lui Iconaru Vasile,titular al contractului de inchiriere nr. 8816 / 2012, de
cumparare a bun imobil- apartament situat in municipiul Oltenita,b-dul Marasesti,nr.27,bloc 139 et.4, ap.19;
- expunerea de motive nr. 796/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- rapoartele de specialitate nr. 800/2016 si 1406/2016 ale 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. 1998, 1999, 2000, 2001/ 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.110;
- prevederile contractului de inchiriere nr. 8816/ 2012;
- 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,
HOTARASTE:
Art.1 – (1)Se aproba vanzarea apartamentului situat in municipiul Oltenita, judetul Calarasi, b-dul
Marasesti, nr.27, bloc 139, sc. A, et.4, ap. 19, in suprafata utila de 32,28 mp., in conditiile Decretului-Lege nr.
61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, catre d-nul ICONARU VASILE cu domiciliul la adresa mai sus mentionata,
titular al contractului de inchiriere nr. 8816/2012.
(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 36.827,75 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 vanzarecumparare 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 vanzarecumparare dintre Municipiul Oltenita,prin Consiliul local Oltenita, si d-nul ICONARU VASILE.
Art.4 – Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 9
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte
ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
28.01.2016,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.7942016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.797/2016 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. 1998, 1999, 2000, 2001 / 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.35 si 54;
- prevederile art.10,alin.(2), (3), art.11,art.12,art.14, din Ordonanta de Urgenta 40/ 1999 a
Guvernului Romaniei privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de
locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgenta 43/ 2014 a Guvernului Romaniei privind durata unor
contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia locuinte;
- prevederile art.21 din Legea nr. 114/1996 privind locuintele, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.32,alin.(1) ,art. 37 din Hotararea nr.1275 /2000 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuintele;
- prevederile art.1,alin.(2) din Hotararea nr. 310 / 2007 a Guvernului Romaniei pentru
actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte
apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia,
precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale
societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
- prevederile art. 36,alin.(2),lit.”c”,alin.(5),lit.”b”,alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica, 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,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba prelungirea unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin
domeniului privat al municipiului Oltenita, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2. Prelungirea contractelor precizate la art. 1 se va face pe o perioada de 5 ani.
Art.3. Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) pentru locuinte se actualizează în funcţie de
rata anuala a inflaţiei, in conditiile legislatiei in vigoare.
Art.4. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 10
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
pentru modificarea art.1, lit.”a” si ”b”din Hotararea nr.43/2015 a Consiliului local al municipiului
Oltenita privind stabilirea termenelor de incepere si finalizare a invetitiei ce fac obiectul contractului de
concesiune autentificat sub nr. 720/2014 de catre Societatea Profesionala Notariala “Notariatul
Public Oltenita”, incheiat intre Municipiul Oltenita si S.C. Walter Tosto WTB S.R.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, întrunit în sedinţa ordinară din data de
28.01.2016,
Având în vedere:
- adresa nr. 29100/2015 a S.C. Walter Tosto WTB S.R.L., in calitate de titular al contractului de
concesiune autentificat sub nr. 720/.2014 de catre Societatea Profesionala Notariala “Notariatul
Public Oltenita”, incheiat intre Municipiul Oltenita si S.C. Walter Tosto WTB S.R.L.
- expunerea de motive nr. 925/2016 a d-lui Tone Petre – Primarul municipiului Oltenita;
- raportul nr. 926/2016, comun al Directiei Urbanism si Direcţiei Juridice si Administratie
publica locala 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile Hotararii nr.43/29.04.2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
stabilirea termenelor de incepere si finalizare a invetitiei ce fac obiectul contractului de concesiune
autentificat sub nr. 720/2014 de catre Societatea Profesionala Notariala “Notariatul Public Oltenita”,
incheiat intre Municipiul Oltenita si S.C.Walter Tosto WTB S.R.L;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 36,alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, ,
republicată in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă S T E:
Art.I. Hotararea nr.43/29.04.2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea
termenelor de incepere si finalizare a invetitiei ce fac obiectul contractului de concesiune autentificat
sub nr. 720/2014 de catre Societatea Profesionala Notariala “Notariatul Public Oltenita”, incheiat intre
Municipiul Oltenita si S.C.Walter Tosto WTB S.R.L.,art.1, lit.”a” si ”b”se modifica dupa cum urmeaza:
1. Art.1,lit.”a” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” a)termen de incepere al investitiei = cel mult 36 de luni de la semnarea contractului;”
2. Art.1,lit.”b” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” b)termen pentru finalizarea investitiei = cel mult 72 de luni de la semnarea contractului.”
Art. II. Secretarul municipiului Oltenita va aduce la cunostinta tuturor celor interesati
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 11
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

H O T A R A R E
privind inchirierea directa catre Uniunea Nationala pentru Progresul RomanieiOrganizatia judeteana Calarasi,pentru Organizatia municipala Oltenita,
a unui spatiu situat in municipiul Oltenita, str.Argesului nr.60-62
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
28.01.2016,
Avand in vedere:
- adresa nr.45/2015 a UNPR-Organizatia judeteana Calarasi;
- expunerea de motive nr. 954/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 955/2016 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. 1998, 1999, 2000, 2001 / 2016;
- prevederile H.C.L. nr.27 / 2005 pentru modificarea H.C.L. nr.51/2001 privind insusirea listei
terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Olteniţa,anexa nr.1, nr.crt.173;
- prevederile Legii nr. 14 / 2003 privind partidele politice,republicata in mai 2015 si ale art. 26, alin.
(1), alin.(2),alin.(3) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale,republicata in mai 2015;
-prevederile art.26 alin. (1) si alin.(2) , art.27 din Ordonanta de Urgenta nr.40 / 1999 a Guvernului
Romaniei privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte aprobata prin
Legea nr. 241 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotararii nr.310/2007 a Guvernului Romaniei pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei
(lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al
unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si
caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor
autonome;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit “c”,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 inchirierea directa catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei-Organizatia
judeteana Calarasi,pentru Organizatia municipala Oltenita, a unui spatiu situat in municipiul Oltenita,
str.Argesului nr.60-62 , in suprafata utila totala de 30,96 mp., identificat prin anexa ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2- Durata inchirierii este pana la 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire.
Art.3- Chiria pentru spatiul mentionat la art. 1 este de 3,52 lei /mp/luna, la care se va aplica anual
rata inflatiei.
Art.4- Primarul municipiului Oltenita prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.5-Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 12
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Oltenita
a unui teren situat in intravilanul municipiului Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi
28. 01. 2016,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.29541 /2015 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 29543 2015 al Directiei de urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- referatul constatator nr.29539/2015 a comun al P.F.A.Stoica Nicusor ,prestator servicii de
cadastru pentru Primaria Oltenita si Directiei de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipului Oltenita cuprinse in
procesele-verbale inregistrate sub nr. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile art.35,alin.(l) din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietatii publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” 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,
HOTARASTE:
Art. 1 –(1) Se constata apartenenta la domeniul privat al municipiului Oltenita a unui teren
in suparafata de 27,51 mp.,situat in intravilanul municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr.39, bloc R,
sc. C, parter, avand urmatoarele vecinatati :
-nord : casa scarii + spatii comerciale parter bloc R,sc.C ;
-sud : teren apartinad domeniului public al municipiului Oltenita-alee acces si parc ;
-est : teren apartinad domeniului public al municipiului Oltenita-b-dul Tineretului ;
-vest : sediu banca –BRD-filiala Oltenita-parter bloc R,sc.B;
(2) terenul precizat la alin.(1) reprezinta cota indiviza de teren aferent sediului
Serviciului Public de Asistenta Sociala Oltenita.
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
Nr. 13
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea / vizarea anuală a acordului program şi a
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul Olteniţa
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA, întrunit în şedinţa ordinară astăzi
28.01.2016,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 27406/ 2015 a Primarului Municipiului Olteniţa;
- raportul de specialitate nr. 27407/ 2015 al Direcţiei Poliţie Locală din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Olteniţa;
- avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local al municipiului Olteniţa, cuprinse în
procesele verbale înregistrate sub nr. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- procesul verbal nr.27473/2015 de afisare a anuntului prevazut de Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, a 4 proiecte de hotarari insotite de anexe,
initiate de Primarul municipiului Oltenita;
- adresele nr.27474/2015 si nr.27475/2015 prin care se transmit catre mass-media locala
Comp.informatic, relatii cu publicul, patru proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de Primarul
municipiului Oltenita;
- adresa nr.27476/2015 prin care se transmite catre S.C. Raymond Media S.R.L., prestator
servicii gazduire si intretinere pagina web, patru proiecte de hotarari, insotite de anexe, initiate de
Primarul municipiului Oltenita;
- prevederile Ordonanţei nr. 99 / 2000 a Guvernului Romaniei privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţăa, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii nr. 333 / 2003 a Guvernului Romaniei privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99 / 2000;
- prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 11 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publică locală, republicată în februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publică locală, republicată în februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea / vizarea anuală a acordului program
şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul Olteniţa.
Art. 2. Primarul municipiului Olteniţa, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate,
va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul Municipiului Olteniţa va aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi
prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 14
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea ”Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Oltenita”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara
astazi 28.01.2016,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 1147/ 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr1148/2016 al Directiei Juridice si Administratie publica locala
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.1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- nota de control nr.22317/2015 a Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilitati Publice
-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata in
septembrie 2014;
- prevederile Ordinului nr. 82/2015 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare a
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, pentru aprobarea Regulamentulu-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
- prevederile art.36, alin. (1) , alin.(2),lit.”d”,alin.(6),lit.”a”,pct.14 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45,alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.l. Se aproba „Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Oltenita” in forma
cuprinsa in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 . Orice alte prevederi contrare prezentei se abroga.
Art. 3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari
tuturor celc interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 15
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
pentru majorarea capitalului social al S.C.Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara
astazi , 28. 01. 2016,
Avand in vedere:
- adresa nr. 153/2016 a S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. ;
- expunerea de motive nr.1269/ 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 1272/2016 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
-prevederile Hotararii nr. 88/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
infiintarea S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L., cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale,republicata in noiembrie 2004,
cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art. 36 alin. (2), lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată in februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală,
republicată in februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. ,cu
aport in numerar in valoare de 84.000 lei.
Art. 2. Capitalul social se va divide in 37.800 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare si
apartin asociatului unic in totalitatea lor.
Art. 3 Actul constitutiv al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr
88/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
Art.4. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate si Directorul general al
S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L., vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.
Art. 5 . Se imputerniceste d-l Țone Petre-Primarul municipiului Oltenita, sa semneze Actul
constitutiv al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. , in forma actualizata .
Art.6. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 16
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea infiintarii Compartimentului Audit intern in cadrul SCEcosal Servicii Oltenita SRL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28.01.2016,
Avand in vedere :
- adresa nr.134/2016 a S.C.Ecosal Servicii Oltenita SRL;
- expunerea de motive nr. 1186/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr .1261/2016 al Serviciului Resurse umane 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.1998,1999, 2000, 2001/2016;
-Decizia nr. 37/2015 al Camerei de Conturi a judetului Calarasi privind inlaturarea deficientelor
constatate si consemnate in raportul de control nr.3880/14.12.2015;
- prevederile Hotararii nr. 88/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind infiintarea
S.C. SC Ecosal Servicii Oltenita SRL;
- prevederile Hotararii nr. 33/2014 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea
organigramei, numarului de personal si statului de functii ale S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.;
- prevederile art.36, alin (2), lit “a”si alin (3) 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 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba infiintarea Compartimentului Audit intern in cadrul S.C. Ecosal Servicii
Oltenita S.R.L., compartiment care isi va desfasura activitatea in subordinea directa a directorului si
care are in componenta un post “economist , cerinta studii superioare de lunga durata in domeniul
economic , nivel de salarizare I” post vacant.
Art. 2. Hotararea nr. 33/2014 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea
organigramei, numarului de personal si statului de functii ale S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. se
completeaza in mod corespunzator .
Art.3. Directorul S.C.Ecosal Servicii Oltenita SRL, va lua masurile necesare pentru ducerea
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 17
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind scoaterea din evidentele contabile ale SC Ecosal Servicii Oltenita SRL a unor creante prescise
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
28.01.2016,
Avand in vedere:
- adresa nr . 885/2016 a S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
- expunerea de motive nr.1271 /2016 a Primarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr. 1275/2016 al Directiei Impozite si taxe locale 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. 1998, 1999, 2000, 2001 / 2016;
- prevederile Hotararii nr.88/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
infiintarea S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.2517, art.2523, art. 2524 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicata in iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.110,alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile art. 36,alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica, 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,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba scoaterea din evidentele contabile ale S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
a sumei de 52.762,6 lei provenita din sumele neincasate de la beneficiari ai servicilor de salublizare,
prescise in prezent si evidentiate in anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba scoaterea din evidentele contabile ale S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
a sumei de 27.424 lei provenita din sumele neincasate de la beneficiari ai servicilor de salublizare,
persoane juridice in prezent radiate din evidentele Oficiului Registrului Comertului si evidentiate in
anexa nr. 2 ce fac eparte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Directorul General al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 18
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 2016 al Directiei Politie Locala
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi
28. 01. 2016,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 30272/.2015 a Primarului Municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr.30274/2015 al Directiei Politie locala din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul nr.29851/2015 al Comisiei de Ordine Publica a municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local al municipiului Oltenita, cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. 1998, 1999, 2000, 2001 /2016;
- prevederile art. 29, alin.(1), lit.”c”din Legea nr.155/2010 a Politiei locale, republicata in
august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.24 din Hotararea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului –cadru
de organizare si functionare a politiei locale;
- prevederile Ordinului nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului
de ordine si siguranta al politiei locale;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.7 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Planul de ordine si siguranta publica pe anul 2016 al Directiei Politie
Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita , potrivit anexei ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Secretarul Municipiului Oltenita va aduce la cunostinta tuturor celor interesati
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 19
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
privind aprobarea cooperarii intre Municipiul Oltenita,prin Consiliul local al municipiului Oltenita cu
Inspectoratul Judetean de Politie Calarasi in cadrul proiectului de interes public local ”Operativitate
in rezolvarea problemelor de ordine publica in municipiul Oltenita”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,
28.01.2016 ,
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr.762 / 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 764 / 2016 al Directiei Juridice,Administratie publica locala
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. 1998, 1999, 2000, 2001/ 2016;
- raportul nr. 758 /2016 al Comisiei de ordine publica a municipiului Oltenita;
- prevederile art.29, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.155/2010 privind Politia Locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36,alin(2),lit.”d”,”e”,alin.(6),lit.”a”,pct.7,alin.(7),lit.”a” din Legea nr. 215/
2001 privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45 alin (2) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cooperarea Municipiului Oltenita,prin Consiliul local al municipiului
Oltenita, cu Inspectoratul Judetean de Politie Calarasi, in cadrul proiectului de interes public local
”Operativitate in rezolvarea problemelor de ordine publica in municipiul Oltenita”, conform
protocolului de colaborare ce se constituie ca anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Primarul municipiului Olteniţa si Seful I.P.J. Calarasi, prin serviciile de specialitate
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 20
Adoptata la Oltenita
Astazi 28.01.2016

Contrasemneaza,
Secretarul municipiului Oltenita
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA
H O T A R A R E
privind aprobarea preturilor locale de producere si distributie,de facturare
a energiei termice, pe baza de gaze, in municipiul Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi
Avand in vedere:
- adresa nr.344/2016 a SC Termourban SRL Oltenita ;
- expunerea de motive nr. 1724/ 2016 al Primarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr.1727 / 2016 al Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Olteniţa;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Olteniţa cuprinse in procesele
verbale înregistrate sub nr. 1998, 1999, 2000, 2001/ 2016;
- prevederile Hotararii nr.197/2013 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea
preturilor locale de producere si distributie,de facturare a energiei termice pe baza de gaze,in municipiul Oltenita;
- prevederile Hotararii nr.80/2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea
pretului local al energiei termice facturate populatiei municipiului Oltenita;
- prevederile art.291,alin.(1)lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- avizul nr. 401141/2016 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice;
- prevederile O.G.R. nr. 36 / 2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia
termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,republicata in martie
2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
-prevederile Ordinului nr.66/2007 al Presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie
termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;
-prevederile art.6, alin. (9), din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; - prevederile art.36, alin.(2), lit.”a”,lit “d” , alin.(3),lit.”c”,alin.(6),lit.”a”, pct.14,din Legea nr. 215 /
2001 privind administratia publica locala,republicata in februarie 2007,cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007,cu modificările si completările ulterioare,
28.01.2015,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba pretul de 322,09 lei/Gcal.(76,93 lei/Gj.),inclusiv TVA, pentru producerea si
distributia energiei termice pe baza de gaze naturale,destinata populatiei municipiului Olteniţa.
Art. 2. Se aproba pretul de 268,41 lei/Gcal.(64,11 lei/Gj.),exclusiv TVA, pentru producerea,
distributia si furnizarea energiei termice pe baza de gaze naturale,destinata agentilor economici din municipiul
Olteniţa. Art. 3. Se aproba pretul de 225,48 lei/Gcal.,inclusiv TVA., ca pret local al energiei termice facturate
populatiei din municipiul Oltenita.
Art. 4. Sumele necesare acoperirii diferentei dintre preţul de producere, si distribuţie a energiei
termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, in procent de 30%, se vor asigura
din bugetul local.
Art. 5. La data intrarii in vigoare a prezentei, prevederile H.C.L. nr.193/2016 si H.C.L. nr.80/2015 se
abroga.
Art. 6 . S.C. Termourban S.R.L. Oltenita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 7. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 21
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
transformarea liniei de credit overdraft in valoare de 400.000 lei contractata de S.C. Termourban S.R.L.
Oltenita de la Banca Comerciala Romana –Centrul de afaceri corporate Calarasi
in credit pe obiect, pentru finantarea activitatii curente
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara, astazi
28.01.2016,
Avand in vedere :
- adresa nr. 350 /2016 a S.C. Termourban S.R.L. Oltenita
- expunerea de motive nr. 1725/2016 a Primarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr. 1728 / 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. 1998, 1999, 2000, 2001 / 2016;
- prevederile H.C.L. nr. 89 / 2005 privind infiintarea S.C. Termourban S.R.L. prin
reorganizarea R.A.G.C.L. Oltenita,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.137/2008 privind imputernicirea conducerii S.C. Termourban S.R.L
Oltenita, sa contracteze de la Banca Comerciala Romana- Centrul de afaceri corporate Calarasi, o linie
de credit in valoare de 500.000 lei, cu prelungirile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 din Legea 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 transformarea liniei de credit overdraft in valoare de 400.000 lei contractata
de S.C. Termourban S.R.L. Oltenita de la Banca Comerciala Romana –Centrul de afaceri corporate
Calarasi, in credit pe obiect, pentru finantarea activitatii curente .
Art. 2. Garantarea creditului se va face astfel :
a) ipoteca de rangul I asupra imobilului CT nr.2 situat in Oltenita,str.M.Eliade nr.119, inscris
in cartea funciara nr.21021,avand numar cadastral 21021;
b) ipoteca de rangul I asupra imobilului CT nr.3 situat in Oltenita,str.Luceafarului nr.5,
inscris in cartea funciara nr.21019,avand numar cadastral 21019;
c) ipoteca de rangul I asupra imobilului CT nr.5 situat in Oltenita,str.Al.Iliescu nr.57A,
inscris in cartea funciara nr.20592,avand numar cadastral 1853;
d) ipoteca de rangul I asupra imobilului CT nr.7 situat in Oltenita,str.Argesului nr.75, inscris
in cartea funciara nr.20595,avand numar cadastral 1854;
Art. 3. Se imputerniceste dl. Sumudica Marin – Director al S.C. Termourban S.R.L. Oltenita
si d-na Raftu Mariana- contabil sef S.C. Termourban S.R.L. Oltenita de a reprezenta Consiliul local al
municipiului Oltenita si a semna documentele necesare contractului de credit si ipoteca.
Art. 4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nr. 22
Contrasemneaza,
Adoptata la Oltenita
Secretarul municipiului Oltenita
Astazi 28.01.2016
Butoi Ion

R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTARARE
pentru majorarea capitalului social al S.C. Termourban S.R.L. Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara
astazi, 28.01.2016,
Avand in vedere:
- adresa nr.407 /2016 a S.C. Termourban S.R.L. Oltenita;
- expunerea de motive nr1908/2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.1909/2016 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. 1998, 1999, 2000, 2001/2016;
- prevederile Hotararii nr. 89/2005 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
infiintarea S.C. Termourban S.R.L. Oltenita, cu completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr.123/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea asocierii Consiliului local al municipiului Oltenita cu Asociaţia Fonduri Europene –
Consultanta si majorarea capitalului social al S.C. Termourban S.R.L. Oltenita cu 20 parti sociale in
valoare de 10 lei fiecare si achitarea acestora de către Asociaţia Fonduri Europene - Consultanta
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată in februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală,
republicată in februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Termourban S.R.L. Oltenita,cu 40.000
parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare si valoare totala de 400.000 lei, prin aportul propriu al
Municipiului Oltenita, prin Consiliul local al municipiului Oltenita.
Art. 2. Capitalul social se va divide in 258.070 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare si
apartin : a) Municipiului Oltenita, prin Consiliul local al municipiului Oltenita = 258.050 parti sociale;
b) Asociaţiei Fonduri Europene – Consultanta Curcani
=
20 parti sociale;
Art. 3 Actul constitutiv al S.C.Termourban S.R.L. Oltenita, se modifica in mod
corespunzator.
Art.4. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate si Directorul S.C.
Termourban S.R.L. Oltenita, vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art. 5 . Se imputerniceste d-l Țone Petre-Primarul municipiului Oltenita, sa semneze actele
pentru majorarea capitalului social al SC Termourban S.R.L si Actul constitutiv al S.C. Termourban
S.R.L. Oltenita, in forma actualizata .
Art. 6. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA
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R O M AN I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

HOTĂRÂRE
privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Olteniţa si infiintarea unui post de natura contractuala in cadrul S.P.C.E.P. Oltenita
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA, întrunit în şedinţă ordinară
astăzi,28.01.2016,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1785/2016 a Primarului municipiului Olteniţa;
- rapoartele de specialitate nr.1861/2016 ale Serviciului Resurse umane, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Olteniţa, cuprinse în
procesele-verbale înregistrate sub nr. 1998, 1999, 2000, 2001/ 2016;
- prevederile H.C.L.nr.122/2014 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a
numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa, modificată;
- prevederile H.C.L.nr.51/2014 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a
numărului de personal ale S.P.C.E.P. Olteniţa;
- prevederile art.8 din O.G.R. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- comunicarea nr.2295 /06.04.2015 a Institutiei Prefectului –Judetul Calarasi;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată in februarie 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată in februarie 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.In scopul realizării măsurilor care rezultă din Programul de acțiuni pentru gospodărirea
localității, în anul 2016, se transformă următoarele posturi vacante, prevăzute în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Olteniţa -Direcția pentru Administrarea domeniului public și
privat: a) postul nr.99, prevăzut în cadrul structurii Compartiment Parcuri şi zone verzi se va transforma
din “muncitor necalificat – treaptă profesională I”, în “muncitor – treaptă profesională I”;
b)postul nr.110, prevăzut în cadrul structurii Compartiment Auto se va transforma din “șofer
treaptă profesională I”, în “muncitor – treaptă profesională I”;
c)postul nr.119, prevăzut în cadrul structurii Compartiment Administrare piaţă, târguri, oboare
se va transforma din “casier – treaptă profesională I”, în “muncitor – treaptă profesională I”.
Art.2. In scopul eficientizarii activitatii Serviciului Public Comunitar de Evidenta a
Persoanei Oltenita , se infiinteaza un post de natura contractuala ”referent treapta profesionala IA”,
cerinta studii medii, in cadrul Compartimentului”Evidenta persoanelor”;
Art.3. Statele de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si
S.P.C.E.P.Oltenita se vor modifica/completa in mod corespunzator.
Art.4 - Primarul municipiului Olteniţa, prin compartimentele de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei.
Art.5 - Secretarul municipiului Olteniţa va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor
celor interesaţi.
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