
 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: aprobarea documentatiei tehnico-economice(faza DALI) si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte M1,M2,M3 ,strada Nicolae Balcescu  nr.193,195,197 din localitatea 
Bals,judetul Olt 
 

 

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 15.02.2018  prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.250/12.02.2018, legal constituit, 
 
     Luand act de: 

Raportul de specialitate nr.2725/12.02.2018 al Serviciului U.A.T. din cadrul 

Primariei Bals; 
Expunerea de motive a Primarului orasului Bals – nr.2726/12.02.2018; 

Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

      Avand in vedere: 
Programul local pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul 

Bals,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bals nr.43/26.05.2016 si Hotărârea Consiliului 

Local Bals nr.10/26.07.2016; 

Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,inclusiv în clădirile publice 

şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale emis de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului – Autoritatea de management pentru Programul Operaţional 

Regional,care permite depunerea de proiecte incepand cu 16.05.2016,pentru obtinerea de fonduri 

europene; 

     În conformitate cu: 
Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.18/04.03.2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile H.G. nr.907/2016 cu privire la etapele de elaborare si  conţinutul -cadru al 

documentaţiei tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din 

fonduri publice;  

Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) şi art.126 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(2) lit. e) si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Adopta prezenta  
 
                                                                       HOTARARE 

         R O M Â N I A 
          JUDEŢUL OLT 

                  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

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



ART.1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe din orașul Balș, M1- Str. N. Bălcescu nr. 193, cu indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe din orașul Balș, M2- Str. N. Bălcescu nr. 195, cu indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe din orașul Balș, M3- Str. N. Bălcescu nr. 197, cu indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca HCL Bals nr.20/08.09.2016 si 

HCL Bals nr.36/10.10.2016. 

ART.5. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului orasului 

Bals, serviciilor publice din cadrul Primariei orasului Bals, pentru ducere la indeplinire si 

Institutiei Prefectului Judetului Olt. 

 

 
                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                              COSTACHE RAMONA ILEANA 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  15.02.2018 
Nr.12 
 (Hotararea a fost adoptata cu 17  voturi) 

 

 

 


