
 

 

H O T Ă R Â R E 
Completraea HCL NR. 36/18.07.2018 Referitor la: aprobarea Cererii de 

finanţare pentru obiectivul de investiţii: 

„Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1, M2, M3, str. 

Nicolae Balcescu, nr.193, 195, 197, din localitatea Bals, judetul Olt”  şi a 

cheltuielilor aferente de la data implementării proiectului 

 
Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.08.2018  prin Dispozitia 

Primarului Orasului Bals nr.584/30.07.2018, legal constituit, 

 
 

 Luand act de: 

Solicitarea de clarificari nr. 6/31.07.2018,inregistrata cu nr. 14.664/31.07.2018 

 Raportul de specialitate nr.14.706/01.08.2018 al domnului Olteanu Octavian 

 Expunerea de motive nr.14.705 /01.08.2018 a Primarului orasului Bals ; 
         Avand in vedere prevederile: 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;   

- 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 eficienței 

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; 

 - Programul local pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul 

Bals,aprobat prin HCL Bals nr.43/26.05.2016 si HCL Bals nr.10/26.07.2016; 

- OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinte cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin. (2), lit. b şi  alin.(4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art. 45 si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

           
 

Adopta prezenta  
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                                                                  H O T A R A R E 

 

 
 

Art. 1. Se completeaza HCL nr. 36/18.07.2018 Referitor la: aprobarea Cererii de 

finanţare pentru obiectivul de investiţii:„Cresterea performantei energetice a blocurilor de 

locuinte M1, M2, M3, str. Nicolae Balcescu, nr.193, 195, 197, din localitatea Bals, judetul Olt”  

şi a cheltuielilor aferente de la data implementării proiectului cu Anexa avand ca obiect 

Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de UAT orasul Bals 

pentru asigurarea contributiei proprii asociatiilor de proprietari, care face parte integranta din 

prezenta. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului orasului 

Bals, Serviciilor din cadrul Primariei Bals si Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

 

 
                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                     FRUNZA ALEXANDRU 

 

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  01.08.2018 

Nr.49 

 (Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi) 

 

 

 

 
 
 
 


