
 

 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobare alocare sume, din imprumutul in valoare de 7.000.000 lei contractat 
de Primaria  Bals ,pentru obiective de investitii din orasul 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.17707/25.09.2017 al Serviciului UAT din cadrul Primariei orasului Bals; 

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

- HCL Bals nr.94/23.07.2015 prin care a fost aprobat imprumutul in suma de 7.000.000 lei; 

- HC Bals nr.61/14.09.2017 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivelor de investitii “Modernizare strada Depozitelor” si “Reabilitare alei carosabile 

zona Monument-Turnuri”; 

- HCL Bals nr.62/14.09.2017 prin care a fost aprobata lista cu dotari la “Adapostul de caini 

fara stapan,oras Bals,jud.Olt”; 

- HCL Bals nr.26/29.03.2017 prin care a fost aprobata documentatia tehnico-economica 

pentru obiectivul de investitii “Amenajare cimitir str.Depozitelor,oras Bals,jud.Olt” 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale; 

- art.36 alin.2 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile 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 privind elaborarea actelor normative, republicata; 

    In temeiul prevederilor art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Adopta prezenta  

                                                             HOTARARE  
 

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 532.021 lei pentru obiectivul de investitii “ Modernizare 

strada Depozitelor,oras Bals,jud.Olt”. 

Art.2. Se aproba alocarea sumei de 530.820 lei pentru obiectivul de investitii “Reabilitare alei 

carosabile zona Monument-Turnuri”. 

Art.3. Se aproba alocarea sumei de 68.000 lei in vederea achizitionarii de masa chirurgicala 

(3000 lei),pusca tranchilizare( 15.000 lei),autovehicul –cc1600 mc tip furgon(50.000 lei), 

necesare dotarii obiectivului de investitii”Adapost caini fara stapan”. 

Art.4. Se aproba alocarea sumei de 524.600 lei pentru obiectivul de investitii” Amenajare cimitir 

strada Depozitelor”. 
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Art.5.In baza celor aprobate in articolele nr.1-4 din prezenta hotarare se va modifica,in mod 

corespunzator,HCL Bals nr.94/23.07.2015 prin care a fost aprobat imprumutul in suma de 

7.000.000 lei in sensul completarii art.2 care va avea urmatorul cuprins: 

    “ Art. 2. - Contractarea şi garantarea imprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, pentru urmatoarele obiective: 

-Modernizare si reabilitare strazi in orasul Bals,jud.Olt; 
-Construire adapost caini fara stapan,oras Bals, jud.Olt; 

-Construire sarpanta cladire Colegiul Tehnic Bals,oras Bals,jud.Olt; 

-Modernizare strada Depozitelor,oras Bals,jud.Olt; 

-Reabilitare alei carosabile zona Monument-Turnuri; 

- Dotari obiectivul de investitii” Adapost caini fara stapan”; 

- Amenajare cimitir strada Depozitelor.” 

Art.6.Celelalte articole ale HCL Bals nr.94/23.07.2015 raman in vigoare si nemodificate. 

 Art.7.- Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului   

Balş,Serviciului Buget-Contabilitate si Serviciului UAT din cadrul Primariei Bals,  pentru ducere 

la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

 

 
                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                             CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 28.09.2017 
Nr.70 
 (Hotararea a fost adoptata cu 10  voturi) 
 


