
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de 
exploatare in drum comunal si intocmirea documentatiei aferente. 

 
 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2016 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.19/21.01.2016, legal constituit, 
 
Luand act de: 
_ Adresa nr.419/12.01.2016 a Primariei orasului Bals catre Consiliul Judetean Olt; 

_ Adresa nr.268/20.01.2016 a Consiliului Judetean Olt catre Primaria orasului 

Bals; 

_ Planurile de amplasament si delimitare a imobilului  intocmite de PFA 

Ungureanu Florin; 

_ Raportul nr.1444/26.01.2016 al Serviciului UAT Bals; 

_ Raportul nr.14/26.01.2016 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Bals; 

Avand in vedere prevederile: 

_ art.8 alin.(1) lit.(ii),alin.(2) si alin.(3) din Ordonanta nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

_Anexa nr.4 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.1355/2001 privind atestarea 

domeniului public al jud.Olt,precum si a municipiilor,oraselor si comunelor din 

judet,cu modificarile si completarile ulterioare; 

_ art.36 alin.6 lit.a pct.13 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   În temeiul prevederilor art. 45 alin.3 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Adopta prezenta 

 

                                                          HOTARARE 
 
   Art.1 – Se aproba clasificarea strazilor 1 Decembrie , Fratii Buzesti si a drumului  

de exploatare DE 409,aflate in domeniul public al orasului Bals, in drum comunal 

sub indicativul  DC 12 A. 
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   Art.2- Se aproba intocmirea documentatiei pentru infiintare drum comunal DC 
12 A. 
   Art.3- Se aproba includerea in domeniul public al orasului Bals a drumului 

comunal DC 12 A. 
   Art. 4. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica 

Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, 

Secretarului oraşului Balş  pentru ducere la îndeplinire ,Consiliului Judetean Olt şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

 

 
                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                      TANASIE SILVIU 
 
 
 
 
                                                                                                                       Avizat pt.legalitate  
                                                                                                                        conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea  
                                                                                                                              nr.215/2001 
                                                                                                                            SECRETAR, 
                                                                                                                      Jr. Dinu Constantin 
                                                                                                                                                                  
Bals,28.01.2016 
Nr.6 
(Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi) 
 

 

 
 


