
 
H O T Ă R Â R E 

 
Referitor la: aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate pentru solutionarea 
cererilor de locuinte sociale in orasul Bals,a listei de repartizare cu persoanele si familiile care au 
indeplinit conditiile prevazute de lege si care vor primi repartitie in bl.T7 situat in orasul 
Bals,str.N.Balcescu nr.135A,judetul Olt,a repartitiei (model),a contractului de locatiune pentru 
suprafetele cu destinatia de locuinta sociala si a fisei de calcul pentru stabilirea chiriei pentru 
locuintele sociale 
 

 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.03.2018  prin Dispozitia Primarului 
Orasului Bals nr.337/23.03.2018, legal constituit, 
 
      
  Luand act de: 

- Raportul nr.5753/22.03.2018 al Serviciului I.D.L.A.P.-Compartiment-

Contracte,Chirii,Concesiuni; 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Bals nr.5752/22.03.2018; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

  Avand in vedere : 
- Prevederile Legii locuintei nr.114/2006,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile HG nr.1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea in 

aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/2006,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Regulamentului privind repartizarea,inchirierea,exploatarea si administrarea 
locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locative de stat din orasul Bals, aprobat prin HCL 

nr.32/26.04.2017; 

- Adresa nr.5652/21.03.2018 a Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a locuintelor 

din fondul locativ de stat; 
- art.36 alin.2 lit.c),alin5 lit.a),art.120 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

   In temeiul prevederilor art.45 alin(3) si ale  art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
   Adopta prezenta 

 

                                                                 HOTARARE     
                            
 

     Art.1. Se aproba Lista finala privind stabilirea ordinii de prioritate pentru solutionarea cererilor de 

locuinte sociale in orasul Bals,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art.2. Se aproba Lista de repartizare cu persoanele si familiile care au indeplinit conditiile prevazute de 

lege si care vor primi repartitie in bl.T7 situat in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135A,judetul Olt,conform 

Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art.3. Se aproba modelul de repartitie, conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
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    Art.4. Se aproba contractul de locatiune pentru suprafetele cu destinatia de locuinta sociala conform 

Anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art.5. Se aproba fisa de calcul pentru stabilirea chiriei pentru locuintele sociale conform Anexei nr.4 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art. 6. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş  şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  . 
 

 
 
                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                              COSTACHE RAMONA ILEANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  29.03.2018 
Nr.18 
 (Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi) 

 
 

 


