ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la utilizare fond de rulment
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere;
- Proiectul de hotărâre nr. 2450/03.02.2015 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 2586/04.02.2015 al Biroului Contabilitate;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, rerepublicată, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 36(1), (2) lit. b, (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (2) lit. a şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 2636 mii lei
pentru următoarele obiective de investiţii:
1. - Cap. 66.00 sănătate:
- Reabilitarea şi Refuncţionalizarea Spitalului Ambulatoriu de
Specialitate Integrat din oraşul Corabia, judeţul Olt
232 mii lei;
2. - Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
- Reabilitare monument istoric Cetatea Sucidava Corabia, judeţul Olt şi
introducerea acestuia în circuitul turistic
200 mii lei;
- Lucrări de amenajare a bazei sportive San Siro judeţul Olt,
oraş Corabia
506 mii lei;
Promovarea patrimonială cultural şi turistic din oraşul Corabia prin
Modernizarea Parcului Central
561 mii lei;
3. - Cap. 70 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică
- Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte Corabia 100 mii lei;
4. - Cap. 83 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
- Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare Microbursă de Peşte şi Produse de
Acvacultură
1037 mii lei
Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Biroului Contabilitate şi Prefectului Judeţului Olt.
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