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H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea proiectului „Modernizare si echipare Gradinita cu program 

normal nr.2 din orasul Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor legate de acesta.  

 

 

 

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinară în data de 30.10.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.782/24.10.2018, legal constituit, 

 

  Avand in vedere: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals nr.20919/26.10.2018; 

- referatul de specialitate nr.20920/26.10.2018; 

- Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020,CONDITII 

SPECIFICE DE ACCESARE  A FONDURILOR IN CADRUL APELURILOR DE 

PROIECTE NR.POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni,POR/10/2017/10.1a/ITI si 

POR/10/2017/10/10.1a/BI - Axa prioritara 10-Imbunatatirea infracstructurii 

educationale,Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare,inclusiv in 

formare profesionala,pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii 

prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Obiectiv Specific 10.1Cresterea 

gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu ,in 

special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului,Apel dedicat 

invatamantului anteprescolar si prescolar; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

  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 aprobă proiectul ”Modernizare și echipare Grădinița cu program normal nr. 2 din 

orasul Balș,jud. Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare și echipare Grădinița cu 

program normal nr. 2 din orasul Balș,jud. Olt”, în cuantum de 1.509.902,21 lei (inclusiv 

TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Balș de 98.537,36 lei(inclusiv TVA) 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 69.734,00 

lei(inclusiv TVA), cât și contribuția de  2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

28.803,36 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizare și echipare 

grădinița cu program normal nr. 2 din orasul Balș,jud. Olt”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Modernizare și echipare grădinița cu program normal nr. 2 din orasul Balș,jud. Olt”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.  

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește Teodosescu Madalin-Ady,Primarul orasului Bals, să semeneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraș Balș. 

Art.7. 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, 

                                                                         GHEORGHE MARIANA 

 

 

 

                                                                                                                        Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  30.10.2018 

Nr.75 

 (Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi) 



 


