
RO MAN I A  

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAL TA ALBA 

HOTARARE 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
,,Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school" sat 

Amara, com. Balta Alba, jud Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in 
cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala 

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 
- Referat de aprobare a Primarului Comunei Balta Alba, Tn calitatea sa de initiator

nr.4310/22.07 .2019 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Balta Alba, jud. Buzau inregistrat la nr. 
4309/22.07.2019 

- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Balta Alba, judetul Buzau nr.154, 155, 156/29.07.2019; 

Tinand cont de prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i 
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene; 

Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

fn conformitate cu prevederile art. 44 Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, precum §i a Ordonan1ei de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru Aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala 
aprcDate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratie1 
publice, nr 1851/2013 . 

-In temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit.b,alin.4,lit.d si
art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 
din 3 iulie 2019,privind codul administrativ; 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului 
de investitii ,,Centru social de zi si sistenta pentru copii cu program de tip after
schoof' in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National
pentru Dezvoltare Rurala; 

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului ,,Centru social de zi si sistenta
pentru copii cu program de tip after-schoof' si suportarea de la bugetul local al 
comunei BAL TA ALBA, a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National pentru 
Dezvoltare Rurala conform Centarlizatorului ar.exat,anexa nr.1. care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 








