
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: concesionarea unei suprafeţe de teren de 144 mp din domeniul 

public al oraşului Balş, situată pe str. Cireşului nr. 88 
 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 8875/25.08.2010 al Serviciului Urbanism; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, 
- Raportul nr. 147/27.08.2010 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) şi alin. (5) lit. b) 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 concesionarea unei suprafeţe de teren de 144 mp din domeniul public al 
oraşului Balş, situată pe str. Cireşului nr. 88, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Concesionarea suprafeţei prevăzute la art. 1 se va face prin licitaţie publică. 
 Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate cu privire la concesionarea de terenuri din 
domeniul privat al oraşului Balş care constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 4. – Se aprobă Raportul de expertiză tehnică – evaluare efectuat în cauză, prin care se 
stabileşte preţul redevenţei la echivalentul în lei a sumei de 8,373 euro/mp, care constituie anexa nr. 
3 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Oficiului Juridic pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Olt . 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Munteanu-Oprea Petre 
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