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H O T Ă R Â R E 

Referitor la reanalizarea HCL Bals nr.97/28.12.2017 privind insusirea inventarului 

domeniului privat al orasului Bals. 

 
 

 

  Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.08.2018  prin 

Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.584/30.07.2018, legal constituit, 

 
   Luand act de: 

- adresa nr.23050/24.05.2018 a Institutiei Prefectului - Jud.Olt ,prin care sunt restituite spre reanalizare  HCL 

nr.96 si 97 din 28.12.2018 in sensul refacerii anexelor ; 

- raportul nr. 14174/24.07.2018   al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Bals; 

- procesul verbal al comisei de inventariere; 

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

  Avand in vedere prevederile: 

- HG nr.548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunelor,oraselor,municipiilor si judetelor; 

- Legii finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (2) lit. c) ,art.119,120 si 121din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

 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 refacerea Anexei la HCL nr.97/28.12.2017  privind insusirea inventarului domeniului privat al 

orasului Bals. 

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.97/28.12.2017  raman nemodificate si  in vigoare. 

Art.3. 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, 

                                                                                FRUNZA ALEXANDRU 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 
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 (Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi) 


