
 
 
 

 
 
 

HăOăTă ăRăÂăRăE 
 

Referitor la:  aprobare documenta ieătehnicoă– economic ăăpentruă
construire adapost caini fara stapan 

 
 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 23.07.2015 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.712 din 17.07.2015, legal constituit 
 

 
 Luand act de: 

  - nota de fundamentare nr. 7696 /16.07.2015 a Serviciului I.D.L.A.P. din 

cadrul Primariei Bals; 

         - raportul nr. 7804/17.07.2015  al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului  din cadrul Primăriei Balş; 
        - raportul nr.202/21.07.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local Bals; 

 

            Avand in vedere prevederile: 

- art.2 din Legea nr.258/2013,pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr.155/2001,privind  

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan; 

- art. 44 , alin. (1)  din legea 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
- HG. 28/2008  cu privire la aprobarea conţinutului cadru al 

documentaţiei tehnico-  

economice aferente instituţiilor publice ; 
      

    In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b si alin.4 lit.d, ale 
art.126 din Legea nr.215/2001,a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
    Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica; 
 

         R O M Â N I A 
          JUDE ULăOLT 

                  CONSILIULăLOCALăALăORAŞULUIăBALŞ 
Balş,ăstr.ăNicolaeăB lcescuănr.ă14,ă235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



    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  

 

H O T A R A R E 
 

 
   Art. 1. – Se aprobă  documentaţia tehnico – economică pentru 
construire adapost caini fara stapan, conform anexei , ce constituie parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 
             Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş,  
Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ,  pentru ducere la îndeplinire 

şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SMARANDACHE DAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                             SECRETAR, 
                                                                                                                       Jr. Dinu Constantin   
Balş, 23.07.2015 
Nr. 90 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) 
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