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H O T Ă R Â R E 
Referitor la:  aprobare documentaţie tehnico – economică faza DALI si a indicatorilor 

tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: ”Cresterea eficientei energetice a 

corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea, Bals” 

 

 

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2018 prin Dispozitia 

Primarului Orasului Bals nr.629/21.08.2018, legal constituit, 

 
             Luand act de: 

-  raportul nr.15881/22.08.2018 al Serviciului IDLAP  din cadrul Primăriei Balş; 

-  expunerea de motive a primarului orasului Bals –nr.15883/22.08.2018; 

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

            Avand in vedere prevederile: 

- art. 44 , alin. (1)  din legea 273/2006 privind finanţele publice locale ; 

- 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;  

           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, 

        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 aprobă  documentaţia tehnico – economică faza DALI si indicatorii tehnico-economici in 

vederea realizarii investitiei, ”Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre 

Pandrea, Bals”,conform anexei , ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre . 

                Art. 2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului Balş,  

Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ,Serviciului IDLAP   pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 

Prefectului Judeţului Olt . 

                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                     FRUNZA ALEXANDRU 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  29.08.2018 

Nr.54 

(Hotararea a fost adoptata cu 16  voturi) 

 

 


