
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 

privind abrogarea Hotararii de Consiliu Local nr. 61 din 29.05.2007 si 
aprobarea contravalorii sumei de 632.987Euro, reprezentand cota parte din 

lucrarile de baza si contravaloarea taxelor si cotelor aferente realizarii 
obiectivului de investitie Statie de epurare ape uzate, orasul Rovinari, judetul 

Gorj 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

A VAND IN VEDERE: 

~ Raportul de specialitate nr. 9615 din 12.04.2010 'intocmit de domnul 
Dumitru Petru-loan; 

~ Proiectul de hotarare initiat de catre Viceprimar - lng. Chivu 
Laurentiu;, 

~ Expunerea de motive la proiectul de hotarare: 
~ Prevederile Legii m.273/2006, art. 44, privind finantele publice 

locale; 
~ Prevederile Legii m.215/2001 privind administratis publica locala 

republicata: 

HOTARA~TE: 

Art.l. Se aproba abrogarea Hotararii de Consiliu Local nr, 61 din 
29.05.2007. 

Art.2. Se aproba contravalorea sumei de 632.987Euro, reprezentand cota 
parte din lucrarile de baza si contravaloarea taxelor si cotelor aferente 
realizarii obiectivului de investitie Statie de epurare ape uzate, orasul 
Rovinari, judetul Gorj. 

Art.3. Consiliul Local al orasului Rovinari, In calitate de beneficiar se 
obliga sa participe la finantarea proiectului prin cuprinderea In bugetele 
proprii a sumelor necesare. 



Art.4. Consiliul Local al orasului Rovinari, va sprijini Agentia de 
Implementare pe tot parcursul implementarii proiectului (amplasamente, 
acorduri, plati etc.). 

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 
Primarul orasului Rovinari, Viceprimarul orasului Rovinari, Administratorul 
Public al Primariei orasului Rovinari, Birou Achizitii Publice Finanjari 
Externe, Compartiment Investitii si Compartiment [urdic din cadrul Primariei 
orasului Rovinari. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata In sedinja extraordinara din 
data de 12.04.2010, convocata de Indata,NR. ~ " 
eu un numar de 14 voturi pentru. 

U LEGALITATE, 
or -Rovinari ---.-
mtu Florin, 



JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea modificarii punctului 3 din anexa nr. 2 la
 

Hotararea Consiliului Local Rovinari nr.137/05.11.2009
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-proiectul de hotarare initiat de Argintaru Ovidiu - consilier local; 
-expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-raportul Comisiei Economice ; 
-prevederile Legii m.571/2003 privind Codul fiscal; 
-prevederile Legii m.343/2006 ; 
-prevederile HO nr.956/2009 ; 
-prevederile 00 m.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

vlterioare ; 
-in temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata 

HOT ARAS TE: 

Art.l.Aproba modificarea punctului 3 din anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului 
Local Rovinari nr.137/05.11.2009, astfel : 

Taxa pentru inchiriere, in conditiile legii, a terenului apartinand domeniului public 
sau privat al consiliului local pentru amenajare terase in aer liber in perioada 01 martie
01 noiembrie a fiecarui an este de 4 lei / mp/ luna indexat cu indicele de inflatie, 

Plata taxei se va face in momentul aprobarii cererii de amenajare terase de vara. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 

Administrator Public, Viceprimarul orasului Rovinari, Comp.Urbanism, Bir.Contabilitate 
si Bir.Impozite si Taxe Locale din cadrul institutiei. 

NR. ~ k--
Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata in 
sedinta extraordinara, convocata de indata, din data 
de 12.04.2010, cu un numar de 14 voturi pentru. 

RU LEGALITATE 
~RD'riAR, 

T , FLORIN 


