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H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: modificare HCL Bals nr.90/18.12.2017 privind 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 Balş întrunit in şedinţa extraordinară în data de 22.11.2018  prin 

Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.920/20.11.2018, legal constituit, 

 

 

Avand in vedere: 

-raportul nr. 22865/22.11.2018   al Serviciului IDLAP din cadrul Primariei orasului Bals; 

- solicitare de clarificari nr.22/21.11.2018; 
- 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.59,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 modificarea art.2 si art.3 din HCL Bals nr.90/18.12.2017 privind aprobarea 

proiectului(cererii de finantare )” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la 

Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor legate de acesta,astfel: 

- art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului „ Reabilitare termica pentru imbunatatirea 

eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” in cuantum de de 3.309.131,80 

lei(inclusiv TVA),din care: 

a)Valoare totala eligibila:3.080.114,53 lei(inclusiv TVA) din care: 



 -contributie UAT 2%= 61.602,29 lei(inclusiv TVA); 

 -fonduri europene        = 3.018.512,24lei(inclusiv TVA); 

b)Valoare totala neeligibila:229.017,27 lei(inclusiv TVA); 

- art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 „Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Balș de 290.619,56 lei(inclusiv 

TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 

229.017,27 lei(inclusiv TVA), cât și contribuția de  2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 61.602,29 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare 

termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt”. 

Art.2. Celelalte articole ale HCL Bals nr.90/18.12.2017 raman in vigoare si nemodificate. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate  

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 22.11.2018 

Nr.90 

(Hotararea a fost adoptata cu 10  voturi) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Balș de 290.619,56 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”. 

 

 


