
H O T Ă R Â R E
Referitor la: completare şi îndreptare eroare materială strecurată în HCL

nr. 143/2012
Având în vedere:
- Raportul nr. 8578/25.09.2013 al Secretarului  Primăriei oraşului Balş;
- Rapotul nr. 201/25.09.2013 al Comisiei pentru administraţie publică locală,

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
În temeiul prevederilor art. 123 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în art.1 al HCL nr. 143/2012  ,care
va avea următorul conţinut:

„Art.1 . (1) Se aprobă concesionarea suprafeţei de teren de 1539 mp , care face parte
din domeniul public al oraşului Balş , str. Cireşului , (fostele ateliere şcolare ) , jud. Olt , prin
licitaţie publică . ,,

Art. 2 Dupa alin 1,la art. 1,se introduce alin. (2):
(2) Se aprobă concesionarea construcţiei în suprafaţă de 304 mp aflate pe terenul

prevăzut la art. 1, prin licitaţie publică.
Art. 3. Planul de amplasament al terenului şi construcţiei aflate pe terenul prevăzut la

art. 1 care face parte din domeniul public al oraşului Balş , situată în Balş , str. Cireşului (foste
ateliere şcolare ) , jud. Olt ,  se regăseşte în anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art. 4. Studiul de oportunitate , ce constituie anexa nr. 2 la HCL nr. 143/2012 , va fi
modificat corespunzător .

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice
din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serv. Buget-Contabilitate, Salarizare, Resurse Umane
pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
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