
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea proiectului de finanţare externă „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea căminului de bătrâni, oraşul Balş, judeţul Olt”  

 

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 2945/12.03.2010 al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
-   Raportul nr. 51/12.03.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. e), alin. (2) lit. d) coroborat 
cu alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. - Alin. (1) –  Se aprobă proiectul de finanţare externă „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea căminului de bătrâni, oraşul Balş, judeţul Olt”. 
  - Alin. (2) – Se aprobă acordul de parteneriat încheiat cu Consiliul Judeţean Olt, cheltuielile 
neeligibile şi conexe şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din elemente structurale. 

Art. 2. – Se aprobă întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării proiectului prevăzut la 
art. 1 alin. (1) în conformitate cu Ghidul solicitantului, precum şi contribuţia proprie a Consiliului Local al 
oraşului Balş în cuantum de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Art. 3. – Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea căminului de bătrâni, oraşul Balş, judeţul Olt”. 

Art. 4. – Se aprobă Devizul general al obiectivului şi principalii indicatori tehnico-economici ai 
acestei investiţii cuprinşi în aceasta. 
 Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 
Primăriei oraşului Balş, Compartimentului Dezvoltare Locală pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 
Prefectului Judeţului Olt . 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MATEI GERARD TUDORIC Ă 

 
                                                                           Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                                    lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                                      SECRETAR 

                                                                                                  Jr. Dinu Constantin     
Balş, 15.03.2010 
Nr. 22 
Notă: Această hotărâre a fost modificată şi completată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 37/29.04.2010 
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