
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobare proiect  „ Reabilitare Casa de Cultură” a oraşului

Balş , judeţul Olt
Având în vedere:

- Raportul nr. 9006/08.10.2013 al Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare Locală şi
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Balş;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) lit. b) şi art. 126 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă aplicarea Consiliului Local al oraşului Balş la  „Programul prioritar
naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există
asemenea instituţii , precum şi pentru reabilitarea , modernizarea , dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public , din mediul rural şi mic
urban ”,prin proiectul ,, Reabilitare Casa de Cultură a oraşului Balş, judeţul Olt ”.

Art. 2. – Investiţia face parte din planul de dezvoltare locală aprobată de Consiliul
Local .

Art. 3. – Se aprobă ,, Planul de activitate ” pe următorii trei ani de la darea în
funcţiune ;

Art.  4. – Dstinaţia clădirii de va menţine timp de 15 ani ;
Art. 5. – Se aprobă  cofinanţarea proiectului din resurse proprii sau atrase , în

cuantum de 10 % din valoarea proiectului ;
Art.  6. – Consiliul Local al oraşului Balş va suporta cheltuielile de mentenanţă şi

gestionare a investiţiei , pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data care investiţia a fost dată în
exploatare ;

Art.  7. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serv.
Iniţiativă,Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice , Serv. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ,
Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Balş , Casei de Cultură a
oraşului Balş pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .
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Iordache Marin

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin

Balş, 10.10.2013
Nr. 102
(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi)

R O M Â N I A
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140
www.bals.ro


