
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea contractării unui împrumut sau a unei linii de credit 
 în sumă de 4.000.000 lei 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 1489/11.02.2010 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
-   Raportul nr. 41/23.02.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art. 1. – Se aprobă contractarea unui împrumut sau a unei linii de credit în sumă de 4.000.000 
lei în vederea cofinanţării locale cât şi a cheltuielilor necesare derulării proiectelor de investiţii, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Constabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IORDACHE MARIN 
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                                                                                lit a) din Legea nr. 215/2001 
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Anexă la H.C.L. Balş nr. 20/24.02.2010 

 
 Proiecte de investiţii care se vor derula: 
 

1. “Extindere reţele canalizare pe str. Fraţii Buzeşti şi Teiş, oraş Balş, jud. Olt”; 
2. “Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Orăşenesc Balş, jud. Olt”; 
3. “Reabilitare şi reamenajare cartierul – Oraşul Nou – localitatea Balş, jud. Olt”; 
4. “Montat camere de luat vederi în cartierul – Oraşul Nou – localitatea Balş, jud. 

Olt”; 
5. “Modernizare strada Mîineşti, oraşul Balş, jud. Olt”; 
6. „Modernizare str. Teiş, oraşul Balş, jud. Olt”; 
7.  „Modernizare str. Mihai Viteazul, oraşul Balş, jud. Olt”; 
8. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru cămin 

de bătrâni, oraşul Balş, jud. Olt”; 
9. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru cămin 

de copii, oraşul Balş, jud. Olt”; 
10. „Reabilitare Casa de Cultură, oraşul Balş, jud. Olt”; 
11. „Balş – oraş digital european”; 
12. „Optimizarea comunicării dintre Primăria Balş şi instituţiile deconcentrate din 

subordinea Consiliului Local, prin remodelarea şi eficientizarea fluxurilor de 
activităţi”; 

13. „Înfiin ţare Parc Balta Gării şi înfiinţare spaţii verzi în oraşul Balş”. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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