
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea Regulamentului privind repartizarea,exploatarea si 

administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din 
orasul Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de 

locuinte sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat 
 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.328/21.04.2017, legal constituit, 
 
 
    Luand act de: 

-  raportul nr. 7144/20.04.2017 al Serviciului IDLAP din cadrul Primariei Bals;   
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 
     Avand in vedere prevederile: 
-  art.43 din Legea nr.114/1996 a locuintei,reactualizata; 

- art.21 alin.1 si 2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii 

nr.114/1996; 

- OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 

destinatia de locuinta,actualizata; 

- H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru 

spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului sau 

unitatilor administrative-teritoriale ale acestuia,precum si pentru locuintele de 

serviciu,locuintele de interventii si caminele pentru salariati ale societatilor 
comerciale,companiilor nationale,societatilor nationale si regiilor autonome; 

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia,actualizata; 

- art.36 alin 2 lit.c) si alin.5 lit.a) din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-  art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 a transparentei decizionale in administratia publica; 

    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 Regulamentul privind repartizarea,exploatarea si administrarea 

locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din orasul Bals,conform 

anexelor nr.1-6 la prezenta hotarare . 
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Art.2. Se aproba componenta Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si a 
locuintelor din fondul locativ de stat,astfel: 

- Badea Vanina Elena; 
- Dinu Constantin; 

- Patru Anca; 

- Militaru Liliana; 

- Eftinoiu Marian; 
- Nicolici Augustin; 

- Costache Ramona; 
- Cirtog Marius; 

- Grigoriu Carmen Daniela; 
- Anghel Marian Viorel; 

- Badan Mihaela. 
              Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului 

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului IDLAP pentru 
ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 
 

 

 
                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                         BADANOIU MARIAN OVIDIU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,26.04.2017 
Nr.32 
(Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi) 
 


