
 

 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobare documentatie tehnico-economica faza DALI si indicatori tehnico-
economici in vederea realizarii investitiei” Reabilitare termica pentru imbunatatirea 
eficientei energetice la Spitalul orasenesc Bals”. 
 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.09.2017 prin 
Dispozitia Viceprimarului Orasului Bals nr.720/22.09.2017, legal constituit, 

  
Luand act de: 

- raportul nr.17745/26.09.2017 al Serviciului IDLAP  din cadrul Primăriei Balş; 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals nr.17747/26.09.2017; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

 Avand in vedere prevederile: 
- art. 44 , alin. (1)  din legea 273/2006 privind finanţele publice locale ; 

- H.G. nr.907/2016 cu privire la etapele de elaborare si  conţinutul -cadru al documentaţiei tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice;  

- Programul Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
emisii scazute de carbon,Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii 

inteligente  a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infracstructurile publice,inclusiv in 

cladirile publice si in sectorul locuintelor,Operatiunea B-Cladiri publice; 

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

- art.36 alin.2 lit.b si alin.4 lit.d, ale art.126 din Legea nr.215/2001,a administratiei publice locale, 
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 aprobă  documentaţia tehnico – economică faza DALI si indicatorii tehnico-economici in 

vederea realizarii investitiei : ” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul 
orasenesc Bals”conform anexei , ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre . 

                Art. 2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului Balş,  

Serviciului IDLAP ,  pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 28.09.2017 
Nr.68 
 (Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) 
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