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HOTARARE
Referitor la: modificare valoare contract lucrari nr.14302/26.07.2018 si a
indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia” Refacere rampe acces in
vederea restabilirii circulatiei pe podul situat pe DJ643 Bals-Miinesti”, oras

Bals, judetul Olt - PNDL 2
Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.04.2020 prin Dispoziţia
Primarului Oraşului Balş nr.344/24.04.2020, legal constituit,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals-nr. 7378/28.04.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului- nr.7377/28.04.2020;
- HCL Bals nr.78/26.10.2017 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei ,

indicatorilor tehnico-economicisi cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii
”Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pr podulsituat pe DJ643 Bals-Miinesti”,
oras Bals, judetul Olt”;
- Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 cu modificarile si

completarile ulterioare;Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.114/2018;
- art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului LocalBals-aviz favorabil;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.e) coroboratcu art.196 alin.1) lit a) din OUG
nr.57/2019-Codul administrativ

Adopta prezenta
HOTARARE

Art. 1. — Se aproba modificarea valorii contractului de lucrari nr.14302/26.07.2018 cu
suma de 193.138,95 lei fara TVA si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia”
Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul situat pe DJ643 Bals-Miinesti”,
oras Bals, judetul Olt” conform formularului F3-deviz oferta 952089 si deviz oferta 952090, ce
constituie anexa la prezenta hotarare.

Art, 2- Se aproba modificarea in mod coresplunzator a bugetului localsi a listei de
investii.

Art. 2. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului
oraşului Balş, Secretarului general al UAT Bals, pentru ducere la indeplinire şi Instituţiei
Prefectului -Judeţul Olt .
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(Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi)


