
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la aprobarea proiectului(cererii de finantare )” Reabilitare termica pentru 
imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor 
legate de acesta.  

 
 
 
 
             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 18.12.2017 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.1205/15.12.2017, legal constituit, 

 
  Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Bals nr.23746/15.12.2017; 

- Referatul de specialitate nr.23747/15.12.2017; 

- Ghidul solicitantului pentru 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 infrastructurile publice,inclusive  in cladirile publice si in sectorul locuintelor 

,Operatiunea B-Cladiri publice; 
 

   
  În conformitate cu prevederile 

-  art. 36. alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind  finantele  publice locale: 

- 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; 

  În temeiul art. 45. alin. (1) şi 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. Se aproba proiectul )” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice 
la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 3,prioritatea de investitii 3.1,operatiunea 

B,nr.apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 

Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului „ Reabilitare termica pentru imbunatatirea 
eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” in cuantum de de 3.309.131,81 

lei(inclusiv TVA),din care: 
-     Valoare totala eligibila:3.309.131,81 lei-contributie UAT 4,94%= 163.471,11 lei(inclusiv 

TVA); 

                                                            -fonduri europene        = 3.145.660,70lei(inclusiv TVA); 
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- Valoare totala neeligibila:0 lei(inclusiv TVA); 

Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de  163.471,11(inclusiv TVA) 

reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 0 lei (inclusiv 
TVA),cat si contributia de 4,94% din valoarea eligibila a proiectului,in cuantum de 163.471,11 

lei,reprezentand cofinantarea proiectului” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei 
energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt”. 
Art.4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului„ 
Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc 
Bals,jud.Olt” pentru implementarea acestuia in conditii optime,se vor asigura de la bugetul 

local. 

  Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 

rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  Art.6. Toate actele necesare si contractul de finantare vor fi semnate de primarul orasului Bals 

Teodosescu Madalin-Ady sau de o persoana desemnata de acesta.      
 Art.7. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,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, 
                                                                              CIRTOG MARIUS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 18.12.2017 
Nr.90 
(Hotararea a fost adoptata cu 15   voturi) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


