
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea participării la proiectul ” CRED-Comunitatea 
Reuseste prin Economie Durabila” corespondent liniei de finanțare 

PROGRAMULUI  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  
„Romania Start Up Plus ” 

 
 
 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 
20.10.2016 prin Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.659/17.10.2016,legal 
constituit, 

 
 
          Analizând expunerea de motive nr.22356/19.10.2016 şi proiectul de hotărâre iniţiate de 
primarul orasului Bals ,raportul nr.22355/19.10.2016 al Serv.IDLAP din cadrul Primariei Bals 
privind aprobarea participării la proiectul ” CRED-Comunitatea Reuseste prin Economie 
Durabila”corespondent liniei de finanțare PROGRAMULUI  OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020 „Romania Start Up Plus ”, O.S. : 3.7. : Cresterea ocuparii prin sustinerea 
intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana 

Având în vedere prevederile: 
- Ghidului de finanțare POCU 2014 – 2020 „Romania Start Up Plus ”, Obiectiv specific 3.7. : 
Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana; 
- Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare  

Ţinând cont de Rezultatul analizei și evaluării dosarelor depuse pentru selecție partener 
entitate de drept privat în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțate prin 
programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) 

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (1), al.(2) lit. e,alin.(7),lit.a  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 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 parteneriatul cu Fundația Culturală ”QUO VADIS”, cu sediul social 
în mun Iași, str Nicorița nr 14, înregistrată la Registrul Persoanelor Juridice cu nr 727/1993, CIF 
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5641081, cont iban RO07BTRL04101205S59410XX,deschis la Banca Transilvania, reprezentată 
de președinte Florin Ioan Zamfir, cu Asociatia Femeilor din Mediul Rural OLT, cu sediul 
social în Comuna Plesoiu, Sat Arcesti Cot, Str. Mircea cel Batran, nr.6, înregistrată la Registrul 
Persoanelor Juridice cu nr 23/2012  , CIF 30053082, cont IBAN RO70MIRO0000620626730201 
,deschis la Procredit Bank,reprezentată de director executiv Gogu Lucian Ion si cu Primaria 
Bals în baza procedurii de selecție din data 14.10.2016 și a deciziei comisiei de evaluare a 
propunerilor de parteneriat și a selectării partenerilor, entități de drept privat, pentru proiectele ce 
vor fi depuse pe POCU Domeniul major de interventie DMI 3.7. 

Art.2 (1) Se aprobă contribuţia locală de 2% conform cerințelor Ghidului, bugetul 
proiectului fiind de maxim 5.000.000 de euro pe o durată de 3 ani începând cu data 
implementarii proiectului.  

(2)Bugetul va fi calculat mutianual în cadrul procentului de 2%  aferent. 
Art.3 Consiliul Local al orasului Bals, se angajează ca după încheierea finanţării să 

menţină obiectivele finanțate prin proiect, în conformitate cu cererea de finanțare aferentă 
ghidului POCU 2014 – 2020 „Romania Start Up Plus ”, Obiectiv specific 3.7. : Cresterea 
ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana  

Art.4 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica,se ca comunica Primarului 
orasului Bals, Fundației Culturale ”QUO VADIS”, Asociatiei Femeilor din Mediul Rural 
OLT,Serviciilor din cadrul Primariei orasului Bals si Institutiei Prefectului – Judetul Olt. 

 
 
 

                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                              ANGHEL MARIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 20.10.2016 
Nr.42 
(Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi) 
 


