
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren  
din domeniul public al oraşului Balş şi din administrarea  

Consiliului Local al oraşului Balş,  
pentru construcţie obiectiv de investiţii 

 
 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010,  
 Având în vedere: 

- Adresa nr. 7466/15.07.2010 a Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 7738/23.07.2010 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 2 – POS Mediu „Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric”; 

-   Hotărârea Consiliului Local nr. 63/30.10.2008 referitoare la proiectul „Managementul 
integrat al deşeurilor în judeţul Olt”; 

- Raportul nr. 109/28.07.2010 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. c) coroborat cu alin. (5) lit. a) 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 darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren în suprafaţă de 

24 000 mp din domeniul public al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului 
Balş pentru construcţia obiectivului de investiţii „Închidere depozit neconform” al oraşului Balş în 
cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Predarea-primirea terenului menţionat la art. 1 se face pe bază de Protocol încheiat 
între Consiliul Local al oraşului Balş şi Consiliul Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte domnul Primar al oraşului Balş, Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.  
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 Art.4.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Urbanism, Consiliului Judeţean Olt pentru ducere la 
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

               
 
 
 
                               

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

                                                   SECRETAR 
                                                                                              Jr. Dinu Constantin    
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