
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: amenajarea a 8 staţii de autobuz pentru transportul public local şi 

pentru transportul şcolar pe raza oraşului Balş 
 

 Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.04.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 40449/05.04.2012 al Serviciului Urbanism; 
- HCL Balş nr. 8/31.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiei pentru transportul public local; 
- HCL nr. 37/30.03.2012 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport 

public local şi a Contractului de delegare a serviciului de transport public local; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 14 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 amenajarea a 8 staţii de autobuz pentru transportul public local şi pentru 
transportul şcolar pe raza oraşului Balş, astfel: 

- 2 staţii în zona Teiş: o staţie în dreptul şcolii şi a doua la intersecţia cu drumul european; 
- 2 staţii în cartierul Vîrtina: o staţie în dreptul şcolii şi a doua la intersecţia cu strada Răsăritului;  
- 2 staţii în cartierul Corbeni – Româna: în dreptul şcolii şi în dreptul bisericii; 
- 1 staţie în zona Mîineşti: în dreptul şcolii; 
-     1 staţie în cartierul Spineni: în dreptul şcolii. 
 Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Balş a sumelor necesare amenajării 

staţiilor de autobuz prevăzute la art. 1. Preţul aproximativ este de 4000 lei/buc (fără TVA). 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Urbanism pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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