
H O T Ă R Â R E

Referitor la: stabilire chirie speciala ocazionala pentru balciul anual
desfasurat in Bals in perioada 07-08.09.2015

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 27.08.2015 prin
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.760 din 20.08.2015, legal constituit

Luand act de:
- raportul nr.8887/19.08.2015 al Serviciului Administraţia pieţelor, târgurilor şi cimitirelor

din cadrul Primăriei oraşului Balş;
- raportul nr.216/25.08.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals;

Avand in vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala inadministratia publica;In temeiul prevederilor art.45 alin(2) lit.c si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Adopta prezenta

HOTARARE
Art. 1. – Se aprobă chiria specială ocazională pentru bâlciul anual desfăşurat în

perioada 07-08.09.2015 in oraşul Balş, în cuantum de 7 lei/mp/zi.
Art. 2. - Încasările se vor face anticipat pentru zilele de 07 şi 08.09.2015 pentru

locurile solicitate, iar pentru cele ocazionale (cei care se vor prezenta în bâlci în data de
08.09.2015) se vor face în acea zi.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Administraţia pieţelor, târgurilor şi
cimitirelor pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt .Se va aduce, de
asemenea, la cunostinta publica.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SMARANDACHE DAN

Avizat pt.legalitate conform art.117
lit.a) din Legea nr.215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin

Bals,27.08.2015
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(Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi)
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