
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii 

contribuţiei proprii pentru implementarea proiectului „Instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă – panouri 

solare, oraş Balş, judeţ Olt” prin 
„Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează 

energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire – beneficiari: unităţi administrativ teritoriale, instituţii 

publice şi unităţi de cult” , a Oraşului Balş,  judeţul Olt 
 

 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2011,  

 Având în vedere: 
– expunerea de motive a primarului oraşului Balş; 
– raportul nr. 1023/25.01.2011 al Compartimentului Iniţiative, dezvoltare locală şi achiziţii 

publice din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
– prevederile art. II din OUG nr. 114/2007 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 265/2006;  
– Ghidul de finanţare al programului aprobat de Ministerul Mediului şi Padurilor prin ordinul 

nr. 1741/2010 cu completările şi modificările ulterioare; 
– prevederile art. 44, 45 şi 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
– Raportul nr. 21/27.01.2011 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
– prevederile art. 36 alin (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată în anul 2007; 
 În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 
 

Art.1.- Consiliul Local al oraşului Balş se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în 
vederea susţinerii contribuţiei proprii, reprezentând contribuţie proprie de 20% din cheltuielile 
eligibile şi toate cheltuielile neeligibile aşa cum reies din studiul de fezabilitate, necesare 
implementării proiectului „INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ 
ENERGIE REGENERABILĂ –PANOURI SOLARE,  ORAŞ BALŞ, JUDEŢUL OLT” prin 
„Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv 
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înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari: unităţi administrativ 
teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” , a oraşului Balş,  judeţul OLT, în cazul în care 
proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Compartimentului „Iniţiative, dezvoltare locală şi 
achiziţii publice” pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pîrveci Cosmina Denisa 

 
 
 

 
 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 27.01.2011 
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