
ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235300, Olt

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140
ww'w.bals.eu

HOTĂRÂRE
referitorla aprobarea proiectului ” Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr.3,
str.Crinilor nr.1, oras Bals, jud.Olt”, cod SMIS 127291 si a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.01.2020 prin Dispoziţia
Primarului Oraşului Balş nr.124/20.01.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals- nr.1877/29.01.2020;
-raportul compartimentului de specialitate —nr.1880/29.01.2020;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;
-HCL Bals nr.76/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza DALIsi a
indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei pentru obiectivul” Cresterea eficientei
energetice a Scolii Gimnaziale nr.3, str.Crinilor nr.1, oras Bals, jud.Olt”,cod SMIS 12729];
-Programul Operational Regional 2014-2020;
-Ghidul solicitantului- Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute
de carbon, Prioritateade investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructuri publice,inclusiv in cladirile
publice si în sectorul locuintelor,Operatiunea B — Cladiri publice;
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;
- Instructiunea AM POR 112 din 08.03.2019;
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsurifiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- art. 129 alin. (2) lit. b) coroboratcu alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(2) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale nr.3, str. Crinilor
nr.l, Oraş Balş, judeţul Olt” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional



Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, nr. apelului de
proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SYV.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a Şcolii
Gimnaziale nr.3, str. Crinilor nr.1, Oraș Balş, judeţul Olt”, în cuantum de 1.982.216,89 lei
(inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de  782,524,72 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 23.993,84 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanţarea
proiectului „Creşterea eficienței energetice a Şcolii Gimnaziale nr.3, str. Crinilor nr.1, Oraş Balş,
județul Olt”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Creşterea eficienței energetice a Şcolii Gimnaziale nr.3, str. Crinilor nr.1, Oraș Balş, judeţul
OlP”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din Bugetul Local al
UAT Orașul Balș.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuterniceşte Teodosescu Mădălin - Ady să semeneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare în numele UAT Orașul Balş sau de o persoană desemnată de acesta.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va aducela cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului
Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire și
Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt .
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