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H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobare  concesionare prin licitaţie publică  deschisă a unei suprafete de 

teren de  16 mp, situata în orasul Balş , str. N.Balcescu, nr.65.,jud.Olt si a documentatiei de 

atribuire   

 

 

    Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinară în data de 29.11.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.979/22.11.2018, legal constituit, 

 

 

Luand act de: 

-raportul nr.22995/26.11.2018 al Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare şi Achiziţii Publice;  

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

Având în vedere prevederile: 

- OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

- Normele Metodologice de aplicare ale OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publica; 

- Legii nr. 213/1998 , privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările 

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 pentru elaborarea actelor normative, republicata; 
- art.36 alin.2 lit.c,alin.5 lit.b,art.119 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.3 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   Adopta prezenta 

                                                                 HOTARARE 

 

         Art.1. Se insuseste raportul de evaluare nr.22940/23.11.2018  intocmit de evaluator  autorizat 

ANEVAR Popa Eleonora pentru proprietatea imobiliara teren intravilan,categoria de folosinta Curti 

Constructii, in suprafata  totala de  16 mp, situata în orasul Balş, str. N.Balcescu, nr.65,jud.Olt. 



        Art. 2. – Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de teren de 16 mp, 

situata în orasul  Balş , str. N.Balcescu nr.65 jud.Olt,teren intravilan aflat in domeniul public al UAT Bals 

pozitia 176, categoria de folosinta Curti Constructii. 

         Art.3. - Se aprobă documentaţia de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a 

suprafetei de teren de 16 mp, situat în  Balş , str. N.Balcescu, nr.65,jud.Olt, care constituie anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

         Art. 4. – Se aprobă studiul de oportunitate care reprezintă anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

         Art. 5. – Planul de amplasament al suprafeţei de teren prevăzută la art. 1 se regăseşte în anexa nr. 3 

la prezenta hotărâre . 

       Art. 6. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 

Primăriei oraşului Balş, Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare şi Achiziţii Publice,  pentru  ducere la 

îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                         GHEORGHE MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate                                                                                                                                  

.                                                                                                                            conform art.117 lit.a) 

                                                                                                                           din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals  29.11.2018 

Nr.99 

(Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi) 

 

 

 

 

  

 


