
H O T Ă R Â R E

Referitor la: încheierea unui acord de parteneriat cu Liceul Teoretic ,,
Petre Pandrea” Balş şi alocarea sumei de 31.500 lei pentru  proiectul

„Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educaţia iniţială ”

Având în vedere:
- Raportul nr. 831/26.01.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Raportul nr. 35/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare,

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
servicii şi comerţ,

- Adresa nr.3074/04.12.2014  a Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balş ;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. j)  şi art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 31.500 lei din bugetul local pe anul 2015,
capitol bugetar 6502, subcapitol 65.02.0402, articol/aliniat 203030 pentru cofinanţarea în
cuantum de 2% pentru proiectul  de tip grant „ Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin
accesul la educaţia iniţială ” , finanţat prin POSDRU , Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere ” ,
D.M.I. 1.1   "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate ” - partener  Liceul
Teoretic ,, Petre Pandrea „ Balş .

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate ,Liceului Teoretic
,, Petre Pandrea” , pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RADU GEORGE

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin
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