
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei , indicatorilor 
tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

”Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu”,  oras  Bals, judetul 
Olt”   

 
 

              Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.781/20.10.2017, legal constituit, 
  

  

Având în vedere:  
- expunerea de motive a Primarului orasului Bals, înregistrată sub nr. 20116/25.10.2017; 

- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism,Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub 

nr.20102/24.10.2017; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals,nr.153/25.10.2017-aviz 

favorabil; 

-Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare;Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;HG 

363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din 

fonduri publice;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; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- prevederile 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, 

- 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 pentru  elaborarea actelor normative, republicata; 

        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 necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei ”Reabilitare si Modernizare 

cladire Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu, orasul Bals, judetul Olt” ce urmeaza a fi depusa 

pentru obtinerea de finantare prin”Programul national de dezvoltare locala”,subprogramul 

“Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”,coordonat de MDRAPFE. 
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Art. 2. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Reabilitare 

si Modernizare cladire Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu, orasul Bals, judetul Olt” dupa cum 

urmeaza: 

Indicatori economici: 
Valoare totala inclusiv TVA 2.820.501,00 LEI 

Din care C+M:2.179.782,10 lei 

Indicatori Tehnici: Suprafata construita desfasurata este de aproximativ 1.216,76mp P+E 

(2) Valoarea totala a investitiei este in suma de 2.820.501,00 lei ,inclusiv TVA din care C+M 

2.179.782,10 lei,inclusiv  TVA. 
Art. 3. Se aproba cofinantarea de la bugetul local al orasului Bals,in valoare de 200.601,28 

lei,inclusiv TVA,din valoarea totala de 2.820.501,00 lei ,inclusiv TVA. 

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

Bals, Serviciilor din cadrul Primariei Bals si Institutiei Prefectului-Judetul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
 

CIRTOG MARIUS 
 
 

                                                          
 
 

 

  
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 26.10.2017 
Nr.80 
 (Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) 
 

 


