
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea regulamentului privind modalitatea de închidere a 
logiilor şi balcoanelor în oraşul Balş , precum şi posibilitatea construirii la 

parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii şi balcoane  
 

 Având în vedere: 
- Referatul nr.5590 /23.06.2014 al Serviciului Iniţiativă ,Dezvoltare şi Achiziţii 

Publice din cadrul Primăriei  oraşului Balş; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ; 
- Ordinul nr. 1430/26 august 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50 /1991; 
- H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism ; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
               În temeiul prevederilor art.36 ,alin 2 , lit.c şi art. 123 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 ,, Regulamentul privind modalitatea de închidere a logiilor şi 

balcoanelor în oraşul Balş , precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de 
locuit în comun a unor logii şi balcoane  ” ,  prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Urbanism pentru ducere la îndeplinire 
şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
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             Anexa la HCL nr. 64/26.06.2014 

 

R E G U L A M E N T 

privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în orasul 

Bals, precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de 

locuit în comun a unor logii şi balcoane 

 

 ART. 1   a) În orasul Balş, logiile şi balcoanele blocurilor de locuit în comun se pot 
închide prin construcţii uşoare : 

  - la parter : din zidărie, profile metalice sau din lemn şi sticlă 

 -  la etaj : din profile metalice sau din lemn şi sticlă  

b) Propunerile de construire sau închidere se autorizează doar pe liniile de balcoane 
existente. 

c) Terenurile proprietate publică sau privată a oraşului Balş care vor fi afectate de 
construcţii de logii sau balcoane situate în afara proiecţiei balcoanelor de la etajele superioare 
, se vor concesiona fără licitaţie publică respectând prevederile art.15 pct.e) din Legea 
50/1991, cu plata taxei de redevenţă stabilită potrivit legii , pentru extinderea construcţiilor pe 
terenuri alăturate  , la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia , fără a afecta 
imobilul(apartamentul) vecin . 

d)Anterior  demarării procedurilor legale de atribuire a concesiunii terenului necesar 
extinderii  , proprietarii apartamentelor  , initiatori ai proiectelor de extindere  , vor obtine 
acordul notarial al asociaţiilor de proprietari şi al vecinilor adiacenţi cu privire la extinderea 
apartamentelor de la parterul clădirilor cu locuinţe colective . 

 e)Certificatul de urbanism se va elibera pe numele proprietarului apartamentului . 

      f) Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele acte: 

• cerere tip pentru certificat, completată în conformitate cu precizările privind 
completarea acesteia , cu elementele de identificare ale solicitantului şi 
imobilului  , precum şi cu precizarea scopului solicitării actului . 

• planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500 , 1:2000,sau 1:10000, dupa 
caz , -vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al  judeţului ,  
întocmit corect, în care să se prezinte vecinătăţile, strada, accesele, 
amplasarea logiilor şi balcoanelor. 



g) În urma eliberării certificatului de urbanism se va elibera autorizaţia de construire, 
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare. 

Pentru autorizaţie se solicită următoarele: 

• cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire  
• copia xerox a certificatului de urbanism; 
• documentaţia tehnica de autorizare, pentru construirea sau închiderea logiilor 

şi balcoanelor în două exemplare; 
• avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
• proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

ART.2.    Pentru toate construcţiile sau închiderile de balcoane şi logii, care nu au 
respectat condiţiile cerute prin certificatul de urbanism sau au încălcat prevederile 
autorizaţiei de construire, se vor aplica prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare. 

    ART.3.    Este interzisă transformarea balcoanelor închise în spaţii de depozitare a 
materialelor grele sau inflamabile. 

    ART. 4.   Elemente legate de estetica acestora, culoare, materiale şi forma vor fi 
stipulate prin certificatele de urbanism. 

    ART.5.  Celor ce şi-au închis balcoanele într-un mod diferit de cel general al blocului li 
se va indica modificarea închiderilor fără a li se aplica amenzi, iar în cazul în care nu execută 
această somaţie li se vor aplica individual prevederile Legii nr. 50/1991. 

       ART.6.  Pentru parterele unor blocuri se poate admite realizarea unor balcoane sau logii 
dacă acestea sunt în aliniament cu cele de la etaje, dacă nu deranjează prin poziţia lor 
racordurile şi branşamentele sau se prezintă soluţii de ventilare a subsolului. 

ART.7.  Materialele din care pot fi realizate aceste balcoane trebuie să fie similare cu 
cele de la etaje, iar pentru socluri aceleaşi ca ale soclului întregului bloc. 

ART.8.  Este interzisă transformarea balcoanelor şi logiilor de la parterele blocurilor 
în spaţii comerciale, dar pot deveni parte componentă a unor spaţii cu alte destinaţii, decât cu 
aprobarea de la caz la caz a situaţiilor prezentate si cu respectarea prevederilor articolului 3 lit 
a) din Legea  50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare . 
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