
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea efectuarii investitiei ’’Extindere sistem de distributie gaze 
naturale pe str.Tudor Vladimirescu din Bals,jud.Olt’’ 

 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.253/22.02.2017, legal constituit, 
 

    Luand act de : 

- raportul nr.25837/07.12.2016 al Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Primariei Bals; 

- tabelul cu persoanele care au depus cerere de acces la sistemul de distributie a gazelor 

naturale pe str.Tudor Vladimirescu din Bals,jud.Olt; 

- adresa nr.9103959/29.09.2016 a ENGIE- Distrigaz Sud Retele Bucuresti; 
- raportul nr.30/27.02.2017 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals – aviz favorabil; 

   Avand in vedere prevederile: 
- art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     

-   legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata;  

   În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.e) si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Adopta prezenta  
                                                                  HOTARARE     

 
  Art.1.  Ca urmare a cererilor formulate de cetatenii de pe str.Tudor Vladimirescu prin care se 

solicita o implicare a Primariei Bals,se aproba efectuarea investitiei ’’Extindere sistem de 
distributie gaze naturale pe str.Tudor Vladimirescu din Bals,jud.Olt’’. 
   Art.2. Se aproba incheierea contractului de cofinantare cu ENGIE- Distrigaz Sud Retele 

Bucuresti in vederea realizarii investitiei.Valoarea totala estimata este de 158.493,60 lei cu TVA, 

din care  investitia suportata de Consiliul Local Bals este de 155.323,20 lei cu TVA. 

  Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Bals-Teodosescu Madalin – Ady sa semneze 

contractul de cofinantare sau o persoana desemnata de acesta. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, ENGIE- Distrigaz Sud Retele 

Bucuresti şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                           BADEA VANINA ELENA 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
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                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,28.02.2017 
Nr.13 
(Hotararea a fost adoptata cu 19  voturi) 

 


