ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

HOTARARE
privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a fostei centrale termice din cadrul
Grupului Scolar Rovinari catre Clubul Sportiv "Jiul Rovinari"
in vederea amenajerii acesteia ca sala de box
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - ing.Chivu Laurentiu;
-expunerea de moti ve la proiectul de hotarare;
-raportul Comi siei Juridice;
-adresa Clubului Sportiv Jiul Rovinari, inregistrata cu nr.291 /06.01.2010 ;
-in temeiul 36 si 45 din Legea nr . 215/200] privind administratia publica locala
republicata

HOT ARA S T E:
Art.I. Aproba transmiterea cu titlu gratuit a fostei centrale termice din cadrul
Grupului Scolar Rovinari catre Clubul Sportiv "Jiul Rovinari" in vederea amenajaru
acesteia ca sala de box.
Art.2. Transmiterea constructiei prevazute la art. 1 din prezenta hotarare se va face
de catre Serviciul Patrimoniu din cadrul institutiei, cu respectarea prevederilor art. 166 (5)
din Legea nr.8411995 - legea invatamantului.
Art.3.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
Administratorul Public, Viceprimarul orasului Rovinari si Serviciul Patrimoniu din cadrul
insti tutiei.
,--.

NR. - ~- - -

Aceasta hotarare a fost aprob ata si
adoptata in sedinta publica ordinara
din data de 28.01.2010 cu un numar
de 16 voturi pentru si 1 vot imp¢riva.

ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

HOTARARE
privind aprobarea intrarii gratuite la Patinoarul Artificial Cll gheata
sintctica al orasului Rovinari a copiilor in varsta de pana la 14 ani pe
toata perioada sezonului de iarna

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vcdere:

--

-proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - ing .Chivu Laurentiu;
-expunerea de motive la proiectul de hotarare;
-raportul Comisiei Economice;
-referatul 2695/28.01.2010, intocmit de Pupazan Cosmin din cadrul Serviciului
Patrimoniu;
-raportul de specialitate nr. 2719/28.01.2010, intocmit de sef Serviciu Patrimoniu 
ing.Rotocol Sever;
-in temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata;

HOT ARA S TE:

Art.l. Aproba intrarea gratuita la Patinoarul Artificial cu gheata sintetica al orasului
Rovinari a copiilor in varsta de pana la 14 ani pe toata perioada sezonului de iarna.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
Viceprimarul orasului Rovinari, Serviciul Patrimoniu si Compartimentul Juridic din cadrul
institutiei.
NR. \)..
Aceasta hotarare a fost aprobata si
adoptata in sedinta publica ordinara
din data de 28.01.2010 cu un numar
de 17 voturi pentru .

VIZAT P=RU LEGALITATE
C El/AR,
Jr NEA
FLORIN

\

ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARl
CONSILIUL LOCAL ROVINARl

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului
"Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,
a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu 0 populatie de pana la
50.000 de locuitori" -subproiect "Statie de epurare ape uzate oras Rovinari"

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vedere:
-proiectu1 de hotarare initiat de catre viceprimar - ing.Chivu Laurentiu;
-expunerea de motive 1a proiectu1 de hotarare;
-raportu1 Comisiei Economice;
-raportu1 de specia1itate nr. 2733 /28.01.2010,
intocmit de ing.Isac Polina din cadrul
Comp.Investitii ;
-in temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata;

HOT ARA S TE:
Art.I. Aproba indicatorii tehnico economici ai proiectului "Sistem integrat de
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de epurare a apelor
uzate in localitatile cu 0 populatie de pana la 50.000 de locuitori" -subproiect "Statie de
epurare ape uzate oras Rovinari", astfel:
l.Valoare totala obiectiv (cu TVA) = 2.335.489 euro din care:
-credit extern prin BDCE (63,96%) = 977.716 euro;
-buget local (19,22%) = 448.881 euro;
-buget de stat prin MDRL (16,82%) = 392.829 euro;
-alte cheltuieli = 10.661 euro.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
Administratorul Public si Comp.Investitii din cadrul institutiei.
NR.
~
Aceasta hotarare a fost aprobata si
adoptata in sedinta publica ordinara
din data de 28 .01.2010 cu un numar
de 17 voturi pentru.

VIZAT p~
.
RU JLEGALITATE
C E/TAR,
Jr NEA TV FLORIN

ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

HOTARARE
privind aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierderi,
destinatia si repartizarea profitului pentru S.C. Apa.Canal,
Salubritate SRL Rovinari la data de 31.12.2009
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vedere:

-proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - ing.Chivu Laurentiu;
-expunerea de moti ve la proiectul de hotarare ;
-raportul Comisiei Economice;
-raportul de activitate privind darea de seama contabila incheiata la 31.12. 2009 ;
-in temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata;

HOT ARAS T E:
Art.1. Aproba bilantul contabil , contul de profit si pierderi, destinatia si repartizarea
profitului pentru S.C. A.C.S. S.R .L. Rovinari la data de 31.12.2009.
Art.2. Aproba ca profitul net inregistrat de S.C. A.C.S. S.R.L. in anul 2009 de
34.383 lei sa fie repartizat pentru:
-rezerve legale 20.000 lei
-alte rezerve 14.383 lei
Art.3. Aproba Raportul de activitate privind dare a de seama contabila incheiata la
31.1 2.2009 pentru S.C. A.C .S. S.R .L. Rovinari .
Art.4. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
Consiliul Local Rovinari si S.C. A.C.S. S.R.L. Rovinari.
NR·---+-4_ _
Aceasta hotarare a fost aprob ata si
adoptata in sedinta publica ordinara
din data de 28.0 1.2010 eu un numar
de 17 voturi pentru.

