
 
H O T Ă R Â R E 

            Referitor la: modificarea art.3 din HCL Bals nr.33/09.03.2016 

 
 

             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: 

  - incetarea raporturilor de munca ale dlui.Statie George cu Primaria Orasului Bals; 

  - numirea in functia de administrator public al Orasului Bals a dlui.Hristea Marin; 

  - raportul nr.19/27.01.2017 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

    In conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale art.59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

    Adopta prezenta  

 

                                                                        HOTARARE  
 

Art.1. Se aproba modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.33- referitor la semnarea contractului de 
credit in valoare de 7.000.000 lei cu BA/CA DE EXPORT IMPORT A ROMA/IEI EXIMBA/K S.A., 
garantarea imprumutului si imputernicirea persoanelor sa semneze contractul de credit si contractele 
accesorii, adoptata in sedinta extraordinara din 09.03.2016,astfel: 

   - art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
         „Art.3.- Persoanele imputernicite sa angajeze persoana juridica de drept public pentru semnarea contractului 

de credit si a contractelor accesorii sunt: 

- Hristea Marin-administrator public; 

- Dinu Constantin-secretarul orasului Bals; 

- Langa Florentina- sef birou Taxe si Impozite; 

- Militaru Elena Liliana-consilier superior in cadrul Serviciului Buget-Contabilitate; 

- Patru Anca-consilier juridic. 

Art.2. Celelalte articole ale H.C.L. nr.33/09.03.2016 raman nemodificate si  in vigoare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului 

Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BADEA VANINA ELENA 

 
 
 

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

                                                            SECRETAR, 
                                                                                                                              Jr. Dinu Constantin   

Balş, 28.02.2017 
Nr. 15 

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
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