
H O T Ă R Â R E
Referitor la : modificare  Hotarari Consiliu Local nr.3,15,16,17,18 adoptate in

sedinta ordinara din data de 26.02.2015

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.05.2015 prin
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.282/22.05.2015, legal constituit,

Luand act de:
a) adresa nr.20841 /19.05.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Olt prin care s-a

constatat ca in preambulul Hotararilor Consiliului Local nr.3,15,16,17,18 adoptate in
sedinta ordinara din data de 26.02.2015 a fost trecut gresit art.81 alin.(2), lit.j din
Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se
refera la atributiile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti ;
b) raportul nr.5747/27.05.2015 al Secretarului Primariei Orasului Bals;
c) raportul nr.177/27.05.2015 al comisiei de specialitate din cadrul   Consiliului

Local al orasului Bals;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) si alin.(9) din Legea nr.215/2001

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.59 alin.(1) si (2) din
Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1 Se aproba:
- modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.3-referitor aprobarea

finantarii proiectului „PROGRAM DE ASISTENTA ANTREPRENORIALA
PENTRU ELEVI”,adoptata in sedinta ordinara din 26.02.2015, care va avea
urmatorul cuprins:

„Avand in vedere:
- Raportul nr.925/28.01.2015 al Serviciului Buget- Contabilitate;
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- Adresa nr.163/28.01.2015 si 273/16.02.2015 a Colegiului Tehnic”Nicolae
Balcescu” Bals;

- Raportul nr.33/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare,
economico-sociala,buget,finanteRaportul nr. 33/25.02.2015 al Comisiei pentru
programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat, servicii şi comerţ,

- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai
2008;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ghidul solicitantului - condiţii generale - Proiecte de grant si proiecte strategice
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

- Ghidul solicitantului - condiţii specifice - Axa 2 "Corelarea invatarii pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii". Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la
şcoala la viata activa”; Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013

- Pprevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;
-In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a si alin.(6) pct.1 si ale

art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.”

- modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.15 – referitor la
incheierea unui acord de parteneriat cu SCOALA GIMNAZIALA 1 Bals si alocarea
sumei de 31.500 lei pentru proiectul „ Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin
accesul la educatia initiala”, adoptata in sedinta ordinara din data de 26.02.2015, care
va avea urmatorul cuprins:

„Având în vedere:
- Raportul nr. 816/26.01.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Raportul nr. 39/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare,

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

- Adresa nr.1040/08.12.2014  a Scolii Gimnaziale nr.1 Bals ;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică;



-In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a si alin.(6) pct.1 si ale
art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.”

- modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.16- referitor la
incheierea unui acord de parteneriat cu Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Bals si
alocarea sumei de 31.500 lei pentru proiectul „ Sprijin pentru grupurile vulnerabile
prin accesul la educatia initiala”, adoptata in sedinta ordinara din data de 26.02.2015,
care va avea urmatorul cuprins:

„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;
-In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a si alin.(6) pct.1 si ale

art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.”

- modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.17 – referitor la
alocarea sumei de 14.469 lei pentru proiectul „Firme de exercitiu pentru elevi”,
adoptata in sedinta ordinara din data de 26.02.2015, care va avea urmatorul cuprins:

”Având în vedere:
- Raportul nr. 833/26.01.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Adresa nr.226/26.01.2015  a  Liceului Teoretic „Petre Pandrea”  Balş ;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică;
- Raportul nr. 31/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare,

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

-In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a si alin.(6) pct.1 si ale
art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.”

- modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.18 – referitor la
alocarea sumei de 14.479 lei pentru  proiectul „ Vocaţie , inovatie,simulare – pentru

acces real pe piaţa muncii ( V.I.S.) ”, adoptata in sedinta ordinara din data de
26.02.2015, care va avea urmatorul cuprins:

”Având în vedere:
- Raportul nr. 817/26.01.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Raportul nr. 43/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare,

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

- Adresa nr.56/09.01.2015  a  Colegiului Tehnic  Balş ;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică;



-In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a si alin.(6) pct.1 si ale
art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.”
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararilor Consiliului Local nr.3,15,16,17,18 adoptate
in data de 26.02.2015 raman in vigoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice
din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SMARANDACHE CORNELIA

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

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin

Balş, 28.05.2015
Nr. 78
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


