
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: stabilirea tarifelor de bază lunare şi zilnice pe mp aferente chiriilor 

pentru anul 2012 în oraşul Balş 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 1043/30.01.2012 al Serviciului Urbanism; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul nr. 19/31.01.2012 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe. administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 

 Art. 1. – Se aprobă tarifele de bază lunare şi zilnice pe mp aferente chiriilor pentru anul 2012 
conform anexei 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 . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tănasie Silviu Florin 

 
 
 
 
 

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

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 31.01.2012 
Nr. 4 
(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi) 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



ANEXĂ LA HCL nr. 4/31.01.2012 
    

T A R I F E 
DE BAZĂ LA CHIRIILE PE M.P. PENTRU SPAŢIILE 

DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,  
CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CASĂ DE LOCUIT 

ŞI PENTRU TERENURILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI BALŞ 
CÂT ŞI PENTRU LOCUINŢELE  ANL ÎN  ANUL  2012 

 
 

========================================================== 
Nr.     MODUL DE FOLOSIRE             Tarif - lei/m.p./lună 
crt.             ZONA  I                 ZONA  II 
______________________________________________________________________________ 
 0                          1            2                 3 
_____________________________________________________________________________________________ 

A.  SUPRAFEŢE  LOCATIVE: 
 
1.  Suprafaţa locativă folosită pentru: 

a)  - comercializare produse alimentare, 
         metalo-tehnice, magazine generale, 
         cantine;                  4                    3,5 

b)  - comercializare alte produse, florării, 
                   plante medicinale, librării,papetării ;             5,9                          4,7 

c)  - alimentaţie publică,inclusiv cofetării;            7,6                            6,1 
d)  - comercializare produse electronice, 

         bijuterii, parfumerii, consignaţii şi 
         baruri de noapte;                7,3               6,1 
______________________________________________________________________________ 
2. Suprafeţe locative folosite pentru activităţi 
     non-profit, desfăşurate de societăţile 
     handicapaţilor fizic sau de membrii acestora             0,9              0,9 
______________________________________________________________________________ 
3. Suprafeţe locative folosite pentru activităţi 
     de producţie (laboratoare, carmangerii, 
     gogoşerii), ateliere de producţie şi  
     prestări servicii;                    5,9                           4,7 
______________________________________________________________________________ 
4.Suprafeţe locative folosite pentru activităţi 
      social-culturale, sănătate, învăţământ,  
      cultură, sport şi asistenţă socială              1,9              1,7 
______________________________________________________________________________ 
5.Spaţii din fondul locativ de stat, în care îşi 
      desfăşoară activitatea formaţiile laboratoa- 
      relor de profil şi analize medicale               2,5                           2,2 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 0      1         2    3 
______________________________________________________________________________ 



 
6.Spaţii din fondul locativ de stat, în care îşi 
      desfăşoară activitatea: 

a)  - cabinete de medicină generale şi 
         cabinete de stomatologie             2,5                               2,5 

b)  - unităţi de asistenţă sanitar-veterinară       1,1                               1,1 
______________________________________________________________________________ 
7.  Spaţii din fondul locativ de stat folosite de 
    biblioteci şi muzee                                                                1,4                               1,4 
______________________________________________________________________________ 
8. Spaţii folosite pentru Uniunea Artiştilor 
     Plastici                   1,5               1,5 
______________________________________________________________________________ 
9 .Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea 
     Filiala Judeţeană de Cruce Roşie, gră- 
     diniţele de copii subordonate Ministeru- 
     lui Educaţiei Naţionale                1,2                                1,2 
______________________________________________________________________________ 
10. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea 
       asociaţiile de proprietari                         1,2               1,2 
______________________________________________________________________________ 
11.Spaţii utilizate ca depozite pentru 

       comerţul ″En-gross″                                                         19                                 19 
______________________________________________________________________________ 
12. Spaţii din fondul locativ  de stat 
      folosite pentru sedii şi birouri administrative: 

a)  - instituţii bugetare, ligi, fundaţii, asociaţii 
                  şi alte organizaţii non-profit   0,9                                0,9 

b)  - societăţi comerciale şi regii autonome                  1,5                                1,5 
c)  - activităţi bancare, cabinete notariale 

         şi birouri de avocaţi    5,9                                 5,9 
d)  - case de schimb valutar şi case 

                   de amanet       5,9                                 5,9 
e)  - sedii de partide       0,9                                 0,9 

______________________________________________________________________________ 
 Pentru suprafeţele utilizate ca magazii, anexe la spaţiile închiriate şi prestări servicii, tarifele se reduc 
cu 20%. 
______________________________________________________________________________ 

B.  TERENURI 
 
 Pentru terenuri din domeniul privat, închiriate pentru garaje, chiria va fi de 0,11 lei/m.p./zi. 
 Pentru terenuri din domeniul privat, care vor avea altă destinaţie decât cea de garaje, chiria va fi de 
0,15 lei/m.p./zi. 
 Pentru terenuri din domeniul privat care vor avea destinaţia de căi de acces în spaţii comerciale, 
farmacii şi alte spaţii, chiria va fi de 0,09 lei/m.p./zi. 
 Pentru terenuri din domeniul public , chiria va fi de 0,3 lei/p.m./zi. 
 
 
 
             
========================================================== 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tănasie Silviu Florin 

 

------------------------------------------------------------ 
          Categoria suprafetelor             Tariful de baza 
                                                (lei/m2) 
------------------------------------------------------------ 
- Suprafata locuibila                                 0,3 
- Suprafata antreului, holului, tindei, 
verandei, culoarului, bucatariei, 
chicinetei, oficiului, debaralei, camarii, 
camerei de baie, closetului                           0,1 
- Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, 
logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor                 0,06 
- Suprafata garajelor                                 0,4 
- Suprafata dotarilor speciale: piscina, 
sauna, sera, crama si altele asemenea                 0,4 
- Suprafata anexelor gospodaresti 
aferente locuintelor din mediul rural                0,006 
------------------------------------------------------------ 
  


