
H O T Ă R Â R E

Referitor la : includerea în domeniul privat al oraşului Balş şi concesionarea directă a
terenului în suprafaţă de 8 mp destinat construirii la parterul blocului de locuit în
comun a unui balcon , situat în oraşul Balş ,str. N. Bălcescu,nr. 209,  bl. 4G, parter,

ap.16 , judeţul Olt

Având în vedere:
- Raportul nr.10742/25.11.2014 al Secretarului Primăriei Balş ;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Balş nr. 64/27.06.2014,privind aprobarea Regulamentului
pentru modalitatea de inchidere a logiilor şi balcoanelor, precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor
a logiilor şi balcoanelor;

- Prevederile  Legii 50/1991 , art. 15 lit. e – privind concesionarea terenurilor pentru construcţii şi art.
1 , lit. c din Regulamentul privind modalitatea de inchidere a logiilor şi balcoanelor de locuit în comun a unor
logii şi balcoane  ;

- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- Raportul nr. 263/26.11.2014 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;

- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c) ,art.123 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. –Se aprobă introducerea în domeniul privat al oraşului Balş a  terenului în suprafaţă de 8 mp
destinat construirii la parterul blocului de locuit în comun a unui balcon , situat în oraşul Balş ,str. N.Bălcescu
,nr.209,  bl. 4G, parter,ap.16,  judeţul Olt .

Art. 2. - Se aprobă  concesionarea fără licitaţie publică , a suprafeţei de teren prevăzută la art.1 .
Art. 3. – Se aprobă studiul de oportunitate care reprezintă anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .
Art. 4. – Planul de amplasament al suprafeţei de teren prevăzută la art. 3 se regăseşte în anexa nr. 2 la

prezenta hotărâre .
Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul

Primăriei oraşului Balş  şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  .
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