
Raport de specialitate
cu privire la prelungirea termenului privind aprobarea listei de prioritati pana la data

de 31 iulie 2019

Avdnd in vedere :

o prevederlle art'21 alin.l din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legiint' 11411996- Legea locuinlei reactualizata pJt.iuii cdrora ,, i., u.d..ea soluliondriicererilor privind repartizarca unei locuinle sociale, autoritatrile administra{iei publicelocale vor stabili mdsurile necesare pentru luarea in evidenld qi pentr u anahzasolicitdrilor primite ,, 
;o prevederile art'21 alin'2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legiinr' 114/1996.- Legea locuinlei reacrualizata poirivit cdrora ,,comisiile constituite voranaliza cererile.pentru locuin{e sociale gi voiprezenta spre aprobare consiliilor localelista cuprinzand solicitanlii indreptatitri sd primeasca o locuinld sociald, in ordinea deprioritate stabiliti . Dupa aprobare. listele i. uo. afiqa la sediile primiriilor,, 

;o prevederile Regulamentului prir.'ind reparrizarea. exploatarea gi administrarealocuin{elor sociale gi a locuinlelor din fondul locativ de stat din oragul Balg ,

La nivelur UAT Bals. in perioada 15. r 1.201 g-3r.r2.201g 
, stabilita pentruactualizarea dosarelor de locuinte sociale , prin anuntulrtr.22255/14.11.201g , au fbstdepuse si actualizate un numar de g l de dosare de locuinte .

Avand in vedere faptul ca perioada de analiza. si de efectuare a anchetelor sociale a depasittermenul stabilit 
' propunem consiliului rolaiprelungirea termenului privind aprobarealistei de prioritati panaladata de 3l iulie 2019 .

JUDETUL OLT
PRIMARIA ORA$ULUI BALS
str. Nicolae Balcescu nr. 14.2i5100, OIt

Nr./{-./,r;u I-.''. .|' ",, !i,,

de locuinJe sociale qi a rocuinlelor din fondul locativ de stat

rreseolnte ,

Balan Marin
!

/
.//a

Comisia de analizd,a solicitdrilor



ir
1l

I

ROMANIA
JUDETUL OLT

oRAguL BALg
PRIMAR

Balg, str. Nicolae Bilcescu nr. 14, 235100, Ott
Tel. 02,19-4501,15; Fax 0}4g_li0l40' 

--

www.bals.ro

lJrl",l1ilil,HXXl.;l"o' inim 50 de ani de casatorie

Luand act de:
- Expunerea de_motive a prima.ului orasului Bals - g75gl07.05.2019;

l;::[]t#i:]uo'o 
7 '0s '201e al compartimentului de speciatitate din cadrul primariei

Avand in vedere prevederile:
- Arr.258 din Codul civil:- Art'36 alin'(2) lit'd)'alin't6l lit.a.1pct.2 din din Legea nr.2i5l2{Lrprivind administratiapublica rocara, repubr icara,cu modifi ca.ii; ri;;;;j;L.'e urte.ioare;In terneiul prevederilor art.45 utinlt; si ale ar. r rs 

"liri.iliiit.b din Legea nr.2151200.privi'cladministratia publica locala,republicaia- cu modificarile si'completarile ulterioare.

PRIMARUL ORA$ULUI
PROPUl\E

URMATORUL

BALg

PROIECT DE HOTANANE

Art'1'Se aproba acordarea unor premii familiilor care implinesc minim 50 de ani de casatorieneintrerupta si care au domiciliui in orurut Bals.in anLr l;6i;;,in valoare de 2500 leiifamilie.
f"lti; j,liJiile se acorda pe bazacererii persoanelor indreptatite,insotire de urmatoarere

- copie certificat de casatorie:- copie acte de. identitate(BI/CI) ale ambilor soti;Art'3' Prezenta hotdrdre se va aduce ia cunostinta publica.se va comunica primarului oragulLriBalg' serviciilor publice din cadn,l prirarl.i 
".ur"iri"guii" ri rnstituliei prefecturui Jude*rrLri

Inifiator, PRIMAR.
Ing. Mddilin Ady Teodosescu
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LaproiectulclehotarArepririrrdacordarea..Diplonreicleonoare..Siplataunuipremiuin

'aloare 
de 2500 lei tamiiiiior din orasr-rl Bals' care au implinit 50 de ani de cdsdtorie Si care

au depus cerere insotiti de acte titrr cditoare

Aranditrredcrcciirrrplinireaa50clear-iiciecisitorieinviatauneitamilii.
reprezinta un lucru deosebit de care nu 

'oti 
all $ansa de a se bucura' consideram o datorie

morald s6 sdrbitorim persoa'ele r drstnice care au tr6it. au muncit si si-au intemeiat o 
''amilie

in oraSul llal$. clOrcclin.ltr-le pritl accasta respcetr-tl pe care il arcm pentru ei ;i pe care il

neritit 
tlJtill,- .,",r, Romiir.r ocrorc$re cdsatoria ;i familia- 

:"i1-t11u.,:raeulr-ri 
u"t: 

:,1

recunoqtinta ri ,.rp.:., p.n,r., tanrliile earc aLl implinit 50 de ani t1e caisdtorie 5i care au fellsli

sa treaca pestc roare inierc[nle si obstacolele rictii. acorda "Dipioma de onoare" la carc se ra

aclauga premiul in valoare dc 2'<00 dc lei pentru llccare familic'

Astt'el prin n.lfrurul inaintat ,1. cat'e Biroul de Stare Civili se propune acordarea

Diplomei de onoare si plata unui pr.-iu in r aloare de 2500 lei ia 25 de familii din orasul

Bais care ar_r irnplir.iit 5[t cle ani cie Ia cdsdrorie si care au depus cerere'

(.aurmare.incontbrnitatecrtprevederileol]3qalin(2)Iit'-d-.alin(6).lit-a-.pct.2
din legea nr.21:riOol pririr-rd acLlinrstralia publica locala. republicata cu modiilcarile st

completarile ulterioare. I d rr.rgim si aprobati proiectul de hotirare in lbrma prezentata'

Prinrarul Orastrlui Rall'
I eodosescu \1tidil i rl-'\tir



PRIN{ARIA ORA$ULUI BAL$
SERVICruL PUBLIC COMLJ}.IITAR LOCAL

STARF,A CIVII-"A
,v R ,8K t{*$",r 4i tof ?

DE EVIDENTA PERSOANELOR
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RAPORT, / f ^

Avdnd in veciere ca implinirea a 50 de ani de casdtorie in viata unei iamilii. reprezinta

un lucru deosebir de care nu ioti au $ansa de a se bucura, considerdm o datorie moraii sa

sdrb6torim persoanele r,drstnice care au trait. au munclt si si-au intemeiat o famiiie in oraqul

Balq, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care il avem pentru ei 9i pe care ii meritd din plin'

A;a cum statul Rorndn ocrotegte cdsitoria si tamiiia. ca recuno$tinfa si respect pentru

famiiiile care au implinit 50 de ani de cdsdtorie $i care au reuqit s6 treacd peste toate

incercdrile si obstacoiele vielii r.6 rug6m sa aprobali acordarea unei "Dipiomei de onoare" si

a unui premiu in valoare de 2500 de lei pentru fiecare familie.

Un num6r de 25 de familii din oragui Bal;, care au impiinit 50 de ani de Ia cdsitone. s-

au adresat primariei oragulur Bals. solicitAnd sa li se acorde "Diploma de Onoare" precum si

piata prerniului in vaioare de 2500 iei'

! .. . .t --.'L' .i
'l-i!- I. 'r i

I

r r!
\ I,Jtf'-' \

A'A'1'1 /

Intocmil.
Pcpescu L.umrnila



ROMANIA
JUDETUL OLT

oRA$UL BALg
PRIMAR

Balg, str. Nicolae BSlcescu nr. 14, 235100, Olt
"t el. 0249-450145; Fax 0249-150140

www.bals.ro

PROIECT DE HOTARARE
Referitor la: aprobare comisie gi cheltuieli privind organizarea ;i desll:urarea festivalului

etnofolcloric,,POMUL lTE TII".
edifia a XXVI-a - 6 IUNIE 2019

Avdnd in vedere:
- raportul nr.11 .633120,05.2016 Casei de Cultura a ora;r:iui Bal;:
- Legea finanlelor publice m.273i2006. cu moditicarile ;i completarile ulterioare;
- HCL nr.\1620.12,20f8 prirind aprobarea calendarului manifestarilor cultural

artistice ce se vor desfasura in anul 2019 in orasul Bais - pozitia nr, 10.
in temeiul prevederilor art,36 alin. (2) lit. d) coroborar .u uiin. (6) lir. a) pct. 4, alin.

(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) gi arr. ,15 din Legea w.2751200I, privind administralia
publicd local6, republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare,

PRIMARUL ORA$ULUI BAL$
PROPUI{E

URMATORUL
PROIECT DE TTOTANANE

Art. 1. - Se aprobi Comisia de organizare a Festivalului etnofolcloric ,,Pomul
Vie1ii", edifia a XXVI-a" 6 iunie 2079, prer,dzutd in anexa nr. 1, care face parte integrant6 din
prezenta hotdrAre.

Art. 2. - Se aprobd alocarea din bugetul local al oraqului Balq, capitolul bugetar
67020330 - Alte servicii culturale , art, bugetar 203030, a sumei de 50.000 lei necesard
organizdrii qi desfrqurdrii festivalului etnofolcloric ,,Pomul Vie1ii", edilia a XXVI-a, 6 iunie
2079, pentru cheltuielile estimative prevdzute in anexa ru. 2 care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art. 3. - Prczenta hotdrAre se va comunica Primarului oraqului Balq, serviciilor
publice din cadrul Primdriei oragului Balg, Sen'iciului Buget-Contabilitate, Casei de Cultura a
oragului Balq pentru ducere la indeplinire qi Institutiei Prefectului Judelului Olt .

Inifiator, PRIMAR,
Ing. Midllin Ady Teodosescu

^1



Anexa nr. I la HCL Bals nr. /

Comisia pentru organizarea qi desf5gurarea festivalului Pomul Viefii,
edi(ia a XXVI-a,6 iunie 2019, este formati din urmitorii membri :

1. Flristea Marian - Administrator public oras Bals;
2. Badea Vanina Elena - Viceprimar oras Bals;
3. Laurentiu Gufic5-Florescu - Director - Muzeul Jude{ean olt;
4. Ciurea Valeriu Consilier artistic - C.J.C.A.Olt;
5. Dinu Constantin - Secretar - UAT Balg;
6. voicu Daniela-cristina - Referent - casa de cultura Bals;
7. Cepareanu Stefan - Consilier superior Primaria orasului Bals ;

8. Stdnescu Marius - Director - casa Tineretului Balg - Fundalia
Tineret Olt :



Anexa nr.2la HCL Balq nr.

FESTIVALUL "POMUL VrETIro - 6.06.2019

CHELTUIELI ESTIMATIVE

- Ansamblul folcloric profesionist

- Ansambluri folclorice amatori
(din care: - 5.000 lei - ansambluri amatori;

- 480 lei- oud * vopsea

- E,chipament tehnic (scen6, sunet, lumini)
- Premii megteri PoPulari
- Masd ( oficiali qi invitali)
- Publicitate (af,rqe, pliante , invitalii , diplome,ecusoane)

- Alte cheltuieli

TOTAL cheltuieli estimative - 50.000 lei

- 25.000 lei;
- 5.480 lei

- 8.500 lei
- 5.100 lei
- 3.000 lei
- 2.000 lei
- 920lei



PRIMARIA ORASULUI BALS
CASA DE CULTURA
NR: /"26,('/ A'.!' .i' ,.); /i'

-Echipament tehnic (scena,sunet,lumini)
-Premii mesteri populari
-Publicitate (afise,pliante,invitatii,diplome,ecusoane)
-Masa festival (oficiali,invitati)
-Alte chieltuieli

RAPORT
Chieltuieli estimative

Subsemnata Voicu Daniela-Cristina,responsabil al Casei de Cultura a

orasului Bals, va rog sa aprobati organizarea celei de-a XXVI - a editii a
Festivalului etnofolcloric'iPomul Vietii"o in ziua de 6 iunie 2019, conform H.C.L

116120,12.2018 privind aprobarea calendarului de activitati culturale pe anul

2019..
Pentru buna organizare si desfasurare a Festivalului va rugam sa aprobati

alocarea sumei de 50.000 (cincizecidemii) lei, reprezentand:
-Ansamblul folcloric profesi,onist -25'000 lei

-Ansambluri folclorice amatori - 5'480 lei

(din care:- 5.000 lei - ansambluri amatori;
- 480 lei - (oua pentu vopsit * vopsea)

- 8.500 lei
- 5.100 lei
- 2.000 lei
- 3.000 lei
- 920 lei

Total cheltuieli estimative: 50.000 lei

De asemenearin scopul unei bune organ1gari a evenimentului propun

constituirea urmatoarei comisii :

1. Hristea Marian-Administrator Public-Primaria oras Bals.

2. Badea Vanina-Elena- Viceprimar oras Bals.

3. Laurentiu Gutica Florescu-Director- Muzeul Judetean olt.
4. Ciurea Valeriu- Consilier artistic- C.J.C.A Olt.
5. Dinu Constantin- Secretar-Primaria oras Bals.

6. Voicu Daniela-Cristina-Referent-Casa de Cultura Bals'

7. Cepareanu Stefan - Contabil -Primaria Bals.

8. Stanescu Marius-Director-Casa Tineretului Bals'

Responsabil Casa de Cultura
Ref. Voicu Daniela-Cristina

l',\
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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

Referitor la introducerea in domeniul privat al Orasului Bals a unei suprafete de teren. 

 

 

Luand act de: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals – 10437/29.05.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate- nr.10439/29.05.2019; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 

- 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.213/1998,privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile 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; 

In 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   

 

PRIMARUL ORAŞULUI BALŞ 

PROPUNE 

URMĂTORUL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

Art.1. Se aproba introducerea in domeniul privat al Orasului Bals a unui teren in suprafata de 

1629 mp, situat in Bals, str.N.Balcescu nr.133,jud.Olt, cu urmatoarele vecinatati:E: domeniu 

public;V: domeniu public;N: domeniu public;S: domeniu public,modificandu-se in mod 

corespunzator HCL Bals nr.97/28.12.2017,reanalizata prin HCL Bals nr.48/01.08.2018. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

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

 

 

 

Iniţiator, PRIMAR, 

Ing. Mădălin Ady Teodosescu 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

O R A Ş U L   B A L Ş 

P R I M A R 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 

 



 

 

                                          PROIECT DE HOTARARE 
                           

Referitor la darea acordului de principiu privind preluarea in domeniul public al orasului 

Bals a unei parti dintr-un imobil situat in domeniul public al judetului Olt. 

 

 

Luand act de: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals- nr.10446/29.05.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate – 10448/29.05.2019; 

- adresa Consuliului Judetean Olt- nr.4821/23.05.2019( inregistrata la Primaria orasului 

Bals sub nr10304/28.05.2019); 

- avizul comisiei de specialiate din cadrul Consiliului Local Bals; 

In conformitate cu: 
- dispozitiile art.9 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publica,actualizata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.6 ,art.36 alin.(2),lit.c) si ale 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 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, 

 

PRIMARUL ORAŞULUI BALŞ 

PROPUNE 

URMĂTORUL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  
   Art.1.Se da acordul  de principiu pentru preluarea prin transfer din domeniul public al 

Judetului Olt si administrarea Consiliului Judetean Olt, in domeniul public al orasului Bals si 

administrarea Consiliului Local al orasului Bals,a unei parti din imobilul situat in str.N.Balcescu 

nr.211,cu urmatoarele date de identificare: 

- Etaj II,III,IV ale imobilului(P +4)   - suprafata construita desfasurata=1755 mp; 

- Vecinatati:                                       E= Lic.Teh.nr.1 Bals; 

                                                         N= teren S.C. AGROIND S.A. Slatina; 

                                                         S= blocuri locuinte; 

                                                         V= teren S.C. AGROIND S.A. Slatina; 

- Nr. cadastral 50533; 

- C.F. nr.50533 Bals. 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

O R A Ş U L   B A L Ş 

P R I M A R 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 

 



 

  Art.2. Destinatia spatiilor care fac obiectul prezentei hotarari va fi cea de locuinte sociale.                                 

  Art.3.Predarea-primirea imobilului care face obiectul art.1 din prezenta hotarare situat pe 

teritoriul administrativ al UAT Bals se va face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul 

Judetean Olt si Consiliul Local Bals. 

   Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului orasului 

Bals,serviciilor publice din cadrul Primariei Bals, Consiliului Judetean Olt si Institutiei 

Prefectului-Judetul Olt. 

 

 

                                          Iniţiator, PRIMAR, 
                                                            Teodosescu Madalin Ady 

 



TLOI\4ANI \

7-\
t r" !-u'

}J L L,'

/
/L-

BiL A.I. Cuza - Nr. 1'l - SLATINA - Jude{ul Oh - Cod 2

Gitre,
coNslLluL LocAL AL ORA$ULUI BALg

Str. N. Balcescu, nr. 211, Balg,

ALE IMOBILULUI (P+4)

PREgEDINTE
Marius OPRESCU

CONSILIIJL JIJDETEAN OLT

Nr. 4821123.05.2019

fiil OZlgus.10.80 - 1s.11.01 - 13.28.07 ' Fax: aU9/43'11'22

Urmareadreseidumneavoastrdnr.366l/06.05.2019,inregistrat5laConsiliu|
Judetean olt sub nt. 4821/08 05.2019, referitoare la trecerea unei pSrti dintr-un imobil'

din domeniul public al Judetului olt i;'domeniul public al oragului Balg, v5 comunicim

aeordur nostru pentru initierea unri'pri".| Je' hotdr&re in acest sens, cu condifia

adoptirii Oe catre Consiliul Local al olagului Balg a unei hotdr€rri cu privire la acordul

de principiu pentru preruarea'in aoieiiut pubric'at oragutui Batg, a unei pdrti dintr-un

imobit aitat tn domeniul pubtic al Judefului Olt'

Deasemenea,inrespectivahotSrAretrebuiemenlionat.?..,
- partea de imobit despre care se face vorbire o reprezinta etajele ll' lll 9i lV ale

imobilului situat in str. Nicolae Bdlcescu, nr.211, orasul Batg, judqtul ol{
-oestinatiaspatiilorincauzSvaficeade|ocuinlesociale.
- datele de identificare ale pa(ii de imobil mai sus mentionatd sunt prezentate in

tabelul de maijos:

S construitl desf6guratd =1755 mP

Vecindtdli:

E=Grup $cotar Construclii Magini;

N=Teren S.C. AGROIND S.A. Slatina;

S=Blocuri locuinle;
i

I V=Teren S.C. AGROIND S.A' Slatina'

Nr. cadastral 50533;

C.F. nr.50533 Bals.



 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

Referitor la darea in folosinta gratuita catre O.C.P.I. Olt a unui spatiu,aflat in domeniu 

public al orasului Bals,in vederea infiintarii Biroului de Relatii cu Publicul al Oficiului de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt 

 

Luand act de: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals- 10450/29.05.2019   ; 

- raportul compartimentului de specialitate – 10451/29.05.2019; 

- adresa nr.2903/15.05.2019 a O.C.P.I.- Olt, inregistrata la Primaria orasului Bals sub 

nr.9443/15.05.2019; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 

- art.3 alin.(3) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare – nr.7/1996,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,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 pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

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

privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

     

                                PRIMARUL ORAŞULUI BALŞ 

                                                    PROPUNE 

                                                  URMĂTORUL 

                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de  5  ani a spatiului ce apartine 

domeniului public al orasului Bals, amplasat la subsolul sediului Primariei orasului Bals, 

din str.N.Balcescu nr.14, catre O.C.P.I. Olt. 

Art.2. Se aproba contractul de comodat incheiat intre Orasul  Bals si O.C.P.I. Olt,in 

forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Bals, domnul Teodosescu Madalin-Ady sau o 

alta persoana desemnata de acesta, sa semneze contractul de comodat si procesul verbal 

de predare –primire a spatiului. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului 

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş ,O.C.P.I. Olt şi  

Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  

                                          Iniţiator, PRIMAR, 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

O R A Ş U L   B A L Ş 

P R I M A R 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 

 



                                                                                        Anexa la HCL nr. 

 

 

Orasul Bals,Judetul Olt                                                   O.C.P.I. Olt 

Str.N.Balcescu nr.14                                                       Slatina,str.Arcului nr.20 

Tel.0249/450145;Fax 0249/450140                                Tel0249/437930;Fax0249/437521                           
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                                                      CONTRACT DE COMODAT 

 

I.PARTILE CONTRACTANTE: 
 

ORASUL BALS, cu sediul in localitatea Bals,str.N.Balcescu nr.14, jud.Olt,tel:0249/450145; 

fax: 0249/450140, reprezentat prin Primar – Teodosescu Madalin-Ady, in calitate de comodant 

si 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA OLT, cu sediul in localitatea 

Slatina, str.Arcului nr.20,jud.Olt, tel:0249/437930;fax:0249/437521,reprezentat de director Gigel 

Chirita,in calitate de comodatar, 

 au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 

Cod civil si a urmatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Comodantul,Orasul Bals remite spre folosinta cu titlu gratuit,comodatarului – Oficiul de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe o perioada de……     ani, cu incepere de azi, data semnarii 

contractului, un spatiu situat  la subsolul sediului Primariei orasului Bals, in suprafata de…..      

mp,cu acces la dependinte si la caile de acces,unde O.C.P.I. Olt urmeaza sa desfasoare activitati 

specific obiectului de activitate, in temeiul art.3 alin.(3) din Legea cadastrului si publicitatii 

imobiliare – nr.7/1996,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

1.2. Imobilul care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este sechestrat 

sau urmarit si este proprietatea Orasului Bals.  

1.3. O.C.P.I. Olt, prin reprezentant, in calitate de comodatar,accept cu titlu de imprumut de 

folosinta,in conditiile aratate, pe o perioada determinta de …..ani,cu incepere de azi, data 

semnarii prezentului inscris,spatiul in scopul realizarii activitatii specific obiectului de activitate 

al institutiei. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 ani incepand cu 

data incheierii lui.Durata contractului poate fi prelungita,cu acordul partilor,prin act aditional. 

3.2. Predarea spatiului catre comodatar va avea loc la data de ................, data la care incepe 

executarea contractului. 

3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 
4.1. Comodantul se obliga: 

a) sa predea comodatarului spatiul liber; 

b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca spatiul pana la termenul convenit; 

c) sa asigure comodatarului folosinta utila si netulburata a spatiului ,precum si accesul la utilitati. 

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 

a) sa conserve spatiul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar; 

b) sa foloseasca spatiul conform destinatiei sale ,avand dreptul sa-l amenajeze; 



c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale spatiului (cheltuieli de intretinere, energie eletrica 

si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli rezultate 

din folosirea acestuia; 

d) sa predea comodantului spatiul la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract inceteaza: 

a) la implinirea termenului; 

b) prin acordul partilor,exprimat anterior expirarii termenului prevazut in contract. 

c) alte cauze prevazute de lege. 

VI. FORTA MAJORA 
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de exe- 

cutarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza 

prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de 

forta majora, asa cum este definita de lege. 

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 

zile   producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor 

lui. 

6.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 

dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa 

pretinda daune-interese. 

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 

este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta  in partea introductiva a 

prezentului contract. 

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- 

mandata  cu  confirmare  de  primire  (AR)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 

cea in care a fost expediata. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

ele. 

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor 

adresa instantelor judecatoresti. 

IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile con- 

tractante. 

9.2. Prezentul  contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

9.3. Prezentul contract s-a incheiat azi………, in 3 xemplare originale. 

 

 

COMODANT                                                               COMODATAR 
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**Wt {}LT este operator date cu personal 891
II'ITRARIi

"ff:-ffi"* '9{*r,

edtre : Primiria BAL$, judelul Olt
In atentia: Domnului Primar TEODOSESCU MADALIN'ADY

ii'. ,ir.":' Domnule Primar.

Av*nd in vedere dispoziliile art.3, alin.3 din Legea cadastrului gi publicitalii
lrz:**iliare nr,7/1996, republicatd, cu modificirile si completArile ulterioare, Agenlia
i'Ja\ir:rzal* de Cadastru gi Publicitate lmobiliard are obliga{ia de a infiinla la nivelul

li**(*rq:i r:ircumscriplii judecatoregti un birou de cadastru 9i publicitate imobiliari sau,
;:itj,r:i:; i:?;. ,,.iir birou de relalii cu publicul, ?n subordinea oficiilor teritoriale,

&,';anl in vedere specificul activitSlii Oficiului de Cadastru gi Publicitate lmobiliard
*lt, *ar* rle;figoari o activitate de interes public, pentru a veni in sprijinul ce,tdlenilor,

v& r*giilm se aprobali incheierea unui contract de comodat intre UAT Balg 9i OCPI Olt,
;:ivltfitj ca obiect darea in folosinld gratuiti a unui spaliu, in care sd igi des{igoare
ij.i::13',/i1&t&a Biroul de Relafii cu Publicul Balg al Oficiului de Cadastru si Publicitate

lrntt*iltard 0lt, care va fi infiintat in localitatea dumneavoastrd.

Cu'de;sebiti consideratie,

,L,,LW

7'

romonio20l9.eu
Pfe$eciinijo nomdniej lo Consiliul Unlunli [uropene

CCPI OCPI Olt / Sk. Arcului, Nr, 20, Cod postal 2301 10. Slatrna, .lutj Olt, nOUAff tn Certilicat SB EN ISO 9001:2015

Teteton: (0249)437330, (0249)434510, (0349)802528: Fax (.A245\43752-1;e-mail: ot@ancoi.ro, vww'ancoi.ro

Extrase rJe r:arte iunciard pentru inforrnare online: ePay.ancpi'ro
Nr, 27921i09/F



 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

Referitor la neasumarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru  pentru achizitia produselor aferente Programului pentru 

scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor  pentru 

derularea masurilor educative la nivelul orasului Bals 

 

 

 Luand act de: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals- 10452/29.05.2019  ; 

- raportul compartimentului de specialitate –10453/29.05.2019; 

- adresa nr.5067/14.05.2019 a Consiliului Judetean Olt, inregistrata la Primaria orasului 

Bals sub nr.9422/15.05.2019; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 

- Capitolului I din Anexa nr.6 din H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018,modificata si completata prin 

dispozitiile H.G. nr.52/2019; 

- 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.d), alin.(6) pct.1 si 16 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

     

                                PRIMARUL ORAŞULUI BALŞ 

                                                    PROPUNE 

                                                  URMĂTORUL 

                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru  pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al 

Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea masurilor 

educative la nivelul orasului Bals. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Consiliului Judetean Olt şi Institutiei 

Prefectului Judeţului Olt . 

Iniţiator, PRIMAR, 

Ing. Mădălin Ady Teodosescu 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

O R A Ş U L   B A L Ş 

P R I M A R 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 

 



'' -di*: r" r:'-,*: .,'....
,,,, i-rL.

ffi
;.-._-dTI
;- #I .drd
,+F; r'"-"
:=::.n,#'k

R.OA\4A}U--A
coNsrLrrrL JT.TDETEAT{ OLT

Pi,!.t,i;5 ri jti-3

Bcj. A.L Cuza - Nr.l4-SLATINA-Judelu7 O7t-Cod 230025 0249/43.10.8C - 43.28.07. Fax: A249/43,1J.22

Cdtre,
Consiliul Local al (munieipiului, orasului, comunei, )

Potrivit prevederilor art.1.2 din Anexa nr.6la Hotirdrea Guvernuluinr.640/2017, cu
modificarile si completarile ulterioare, care stabilegte procedura privind colaborarea gi
distribuirea de responsabilitigi intre consiliile judegene gi consiliile locale pentru aprobarea
Programului pentru gcoli al RomAniei in perioada 20L7-2023 gi pentru st;bilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul gcolar 201,7-2018: "autori'tdftle competente la nivellocal pentru aplicarea Programului pentru ;coli sunt consiliul judelean ;i/sau consiliul
local",

Totodata la art 1"4. din Anexa nr.6la HotdrArea Guvernului nr. 640/20L7, cumodificarile si completarile ulterioare se prevede: "Pentru o bund aplicare a programului
pentru ;coli al RomAniei, tn func!.ie de specificul local ;i posibilitdgile organizatorice si cu
incadrarea fn sumele alocate iudelutui sau municipiutui Bucure;ti, dupd caz, consiliul judelean
sau Consiliul General al Municipiutui Bucure;ti, dupd caz, colaboreazd cu consiliile locale ale
municipiilor, orz;elor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului
Bucure;ti, dupd caz, ;i stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucratoare de Ia daraaprobdrii bugetului cu aceastd destinalie de adoptare a hotdrLrilor cu privire la
asurmarea/ne*surnarea responsabilitdlii organizdrii gi deruldrii pracedurilor de atribwirea contrsctelor/acordurilor'cadru pentru achizi{ia produselor aferente programului gi acantr$ctelor/acordurilor-cadru de prestare a sewiciilo, prnt u derulaiea mdsuiilor
edwcative, la nivel judefean gi/sau local,"

Vi rugim si ne transmiteli hotirArea Consiliului Local privind neasumarea organizdriigideruldriiprocedurilordeatribuiffipentruachizi!iaproduselorprivind
derularea mdsurilor educative, aferente programului, conform rispuniului dumneavoastri ia
adresa nr'1897 /28.02.20L9 care v-a fost transmisl de citre Consiliul |udefean Olt,

Totodatl va informim pe aceasta cale ci demararea procedurilor de achizitie se vaefectua dupi primirea tuturor hotdrArilor consiliilor locale dinludetul Olt.
Pentru orice detalii legate de aceste prevederi ale actului normativ menlionat anteriorvi putefi adresa la serviciul Achizitii, Licitafii, contractdri din cadrul Consiliului ;udegean glt 

,persoand de contact doamna Ileana 0ana- Cristina, telefon 0249/431080- interior 152, mail

t'&*r +



ReferitorIaaprobareaunuialssiUATCaracalprivind
capturarea si gazduirea in adapostul de animale fa.a stapan apartinand orasului Bals acainilor fara stapan de pe raza i4unicipiului Caracal.

Luand acte de:
- raportur compartimenturui de speciaritate -nr. 10425r29.05.2019;- expunerea de motive a primarurui orasului Bars _ nr.10426/29.os.zotg;- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals;Avand in vedere prevederile:
- art'3 alin'2'art'42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.2412000 privindnormele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;- art'36 

"tt" 
(fI11,^rl.p|]2,9j" Legea nr.2t5r200t privind administratia publicalocala,repubricata,cu modifi cariri si completarile'ulierioa.e;

In temeiul prevederilo.r ar1,.45 alin(1).si.ale ait,rrsarnirl rit.b din Legea nr.2r5r20o1privind administratia publica locala,republicata. ., rooin.arile si completarile ulterioare.

PRIMARUL ORASULUI BALS
PROPUNE

URMATORUL
PROIECT DE HOTANANE

Art'1'Se aproba protocolul de colaborare intre uAT Bals si uAT caracalprivind capturarea sigazduirea in adapostul de animale fara stapan apartinand orasului Bals,in limita locurilor

|nt,'ff.:'"t|.al"Ti}:Tf;:,Tffi: 
de pe raiaMunicipiului caracal, conrorm anexei care face parte

Art'2' Prezenta hotdr6re se va aduce la cunostinta publica,se va comunica primarului oragului
"rXi?;"i,'.lJi?i[:,1,:?H:.ijlJffi:' Primdriei o,ueur,i euie ,e,i-ariei Minicifiurui cu.u.ur fi

ROMANIA
JUDETUL OLT

oRASUL BAL$
PRIMAR

Balg, str. Nicolae Bilcescu nr. 14,235100, OIt
Tel. 0249-450145; Fax 0249_150140'

wwv.bals.ro

Inifiator, PRIMAR,
Teodosescu Madalin Adv



ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA BAL$
Nr. 10426 129.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

in urma disculiilor ce au avut loc intre reprezentan\i ai UAT BalE qi

rcprezentan\t ai UAT Caracal, prin care ni se solicit[:

- deplasarea salarialilor de la addpostul de cdini fbrd stdpAn din Bals

pAnd in municipiul Caracal;

- capturarea de cdtre acestia a cAinilor comunitari de pe raza

municipiului Caracal;

- addpostirea in addpostul de cdini fbrd stdpAn din orasul Bals a cdinilor

capturali in municipiul Caracal.

Vd rog sd aprobali incheierea unui protocol de colaborare intre cele doud

UAT-uri avAnd ca obiect solicitarile reprezentan{ilor municipiului Caracal.

PRIMAR,
INS. TEODOSESCU MADALTN-ADY



ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA BAL$
Nr. 10425 129.05.2019

RAPORT

AvAnd in vedere disculiile ce au avut loc intre reprezentan\r ai UAT Balg

si reprezentanti ai UAT Caracal, prin care ni se solicitd:

- deplasarea salarialilor de la addpostul de cdini fbrd stdpdn din BalE

pAnd in municiPiul Caracal;

- capturarea de cdtre acestia a cAinilor comunitari de pe raza

municipiului Caracal;

- addpostirea in addpostul de cAini fbra stapAn din orasul BalE a cAinilor

capturali in municiPiul Caracal.

Vd rog s6 aprobati incheierea unui protocol de colaborare intre cele doud

UAT-uri avAnd ca obiect solicitdrile reprezentantilor municipiului Caracal.

Sef Birou Adminlstrativ,
CROITORU FLORIN



PROTOCOL DE COLABORARE

Nr.... ...din..

1. PARIILE:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORA$UL BAL$, cu sediul in

str... ... ... ....., nr... .. jud. Olt. avdnd codul fiscal nr. .. gi contul deschis

la Trezoreria Balg, reprezentatd prin .. ....... in calitate de Primar, denumitd in continuare

PRESTATOR,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CARACAL, CU SCdiUI iN

Caracal, str. Piata Victoriei, nr. i 0, jud. Olt. avAnd codul fiscal nr.4395 175 qi contul deschis 1a Trezoreria

Caracal, reprezentatd prin Dr. RADU DUMITRU LIVru in calitate de Primar, denumitd in continuare

BENEFICIAR

AvAnd in vedere dispoziliile art.36 alin.6 lit.a pct.2 din Legea nr.21512001 privind administra{ia

publica local6, cu modificdrile gi completarile ulterioare, intre pd4ile sus menlionate au hotdrdt sb incheie

prezentul protocol de colaborare, in urmdtoarele conditii:

2. PRINCIPII DE BAZA
- Relaliile de conlucrare dintre parli se intemeiazd pe conceptele de parleneriat, respect

reciproc ;i buna credinli,
- itr procesul conlucrdrii. parlile vor folosi atAt mecanisme existente cat Ei alte modalitati

specifice de suslinere a dialogului.
- Procedurile concrete de monitorizare a indeplinirii Protocolului se stabilesc de comun

acord.

3. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol de colaborare il reprezintd gdzduirea qi addpostul de animale

fdrl stdpAn aparlindnd Oragului Bal$, in limita locurilor disponibile a cAinilor fdra stlpdn

captura{i pe raza Municipiului Caracal.

4. CONDITII

Gdzduirea in addpostul de animale fEra stapdn apar{indnd Oragului BalE a cAinilor fbra

stdpAn capturali pe raza Municipiului Caracal se face in limita a ............. din locurile disponibile.



UAT""""" ....". raspunde de capturarea,transporlul animalelor pdna la addpost gi
intocmirea tuturor actelor prevdzute de legislalia in vigoare respectdnd toate condiliile sanitar -vetrinare.

Decizia eutanasierii cade exclusiv in sarcina UAT.......... pe perioad a cazdrii, iar
la finalui perioadei de cazarc a cdinilor fbra stap6n. reprezentantul legal al uAT...................... are
competenta exclusivd asupra deciziei de eutanasiere.

Perfectarea adopliei qi a formalitafllor de adoplie a cdinilor fbra stapan cade exclusiv in
sarcina UAT .........

s. oBLrcATrI

UAT ORA$UL BAL$, se obtigl:

- Sd gdzduiascd in adipostul aparlindnd uAT ora;ul Balg, in limita a ............... din locurile
disponibile. cdinii fbrd stdpdn capturali pe razauAT municipiul caracar.- sa comunice in scris celeilalte pdrli eventualele modificdri.

- Sa respecte derularea activitdlilor.

UAT MUI{ICIPIUL CARACAL. se obtigi:

- Sa depund toate diligenlele pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina sa.

6. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol este valabil de la data emiterii acestuia.

Protocolul de colaborare a fost redactat in 2 exemplare, cdte unul pentru fiecare pane.

UAT ORA$UL BALS

PRIMAR

UAT MUNICIPIUL CARACAL

PRIMAR
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ROMANIA
JUDETUL OLT

oRA$UL BAL$
PRIMAR

Balg, str. Nicolae Bilcescu nr. 14, 235100' OIt
Tel. 0249-450145; Fax 0219'450140

www,bals,ro

PROIECT PE HqTARARE
Referitor la: prelungi.ea t"inteoutui p.irind aprobarea listei de prioritati pentru solicitantii

indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala '

Luand act de:

- raportul nr.10407 129.05.2019 al Serviciului I'D.L.A.P'-Compartiment-

Contracte,Chirii,Concesiuni ;

- expunerea de motive a Primarului orasului Bals nr' 10256127 .05.2019;

Avand in vedere :

- prevederile Legii locuintei m.ll4l2006,republicata.cu modificarile si completarile

ulterioare;
- prevederile HG nr.127512000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea

in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.ll4l2006,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 m.32126.04.2017;
- art.36 ayn.2lit.c),alin5 lit.a),art.120 alin.l si 2 din Legea nr.2I512001 privind

administratia publi.a locala.republicata.cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilo r art.45 alin(3) si ale art. 1 1 5 alin.( 1 ) lit.b din Legea nr .21512001 privind

administratia publica locala republicata. cu modihcarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL OR{$ULUI BAL$
PROPUNE

URMATORUL
PROIECT DE HOTANANE

Art.1. Se aproba prelungirea termenului privind aprobarea listei de prioritatipentru solicitantii

indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala in orasul Bals,pana la data de 31.07 '2019 '

Art.2. prezenta hotardre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraqului

Balg, serviciilor publice din cadrul Primdriei oragului Balg gi Instituliei Prefectului Judelului Olt

Inifiator, PRIMAR,
Ing. Midilin AdY Teodosiscu
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EXPUNERE DE MOTIVE

Cu privire la prelungirea termenului prir.ind aprobarea listei de prioritati pana la data de
31 iulie 2019

Avdnd in vedere :

o prevedertle art.2l alin.l din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.
11411996- Legea locuinlei rcactuahzata potrivit cdrora ," in vederea soluJiondrii cererilor
privind repartizarcaunei locuinle sociale. autodtdtile administraJiei publice locale vor stabili
mdsurile necesare pentru luarea in eviden{5 qi pentru analiza solicitdrilor primite " :

o prevederrle art.27 ahn.2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.
11411996- Legea locuinlei reactualtzata potrivit cdrora ."comisiile constituite vor analiza
cererile pentru locuinle sociale gi r-or prezenta spre aprobare consiliilor locale lista
cuprinzAnd solicitanlii indreptalili sd primeasca o locuinld social[, in ordinea de prioritate
stabilita . Dupd aprobare. listele se vor afiga la sediile primdriilor " ;

o prevederile Regulamentului prir.ind repafi).zarea. exploatarea gi administrarea locuinlelor
sociale gi a locuinlelor din fondul locativ de stat din oragul Balg .

La nivelul UAT Bals. in perioada 15.1 1.201 8-3I.12.2018 " stabilita pentru actualizarea
dosarelor de locuinte sociale . prin anuntulnr.22255l14.lI.2018 , au fost depuse si actualizate
un numar de 81 de dosare de locuinte .

Avand invedere faptul caperioada deanaliza. si de efectuare aanchetelor sociale adepasit
termenul stabilit , propunem Consiliului Local prelungirea termenului privind aprobarea listei de

prioritati pana la data de 31 iulie 2019 .

Initiator,

Primarul Orasului Bals

Ing.Teodosescu Madalin -Ady


