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HOTĂRÂRE
Referitor la: formularea unei cereri catre Consiliul Judetean Olt in vedereatransmiterii in patrimoniul UAT Bals, judetul Olt, din patrimoniul JudetuluiOlt, a cladirii Centrului de Plasament „Floare de Colt”, situata in orasul Bals,strada Plopului, nr.16 B, Judetul Olt.
Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 prin DispozitiaPrimarului Orasului Bals nr. 1064/09.12.2020, legal constituit,

Având în vedere:
„cererea nr. 22298/31.10.2019 a IPJ Olţ
- referatul nr. 23605/14.12.2020 al Primarului orasului Bals;
- raportulnr. 23606/14.12.2020 al Compartimentului Oficiul Juridic;
- prevederile, art. 294, art. 129 alin. |, alin. 2, lit. c, din OUG nr.57/2019-Coduladministrativ;
- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Coduladministrativ
Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba formularea unei cereri catre Consiliul Judetean Olt in vederea transmiterii inpatrimoniul UAT Bals, judetul Olt, din patrimoniul Judetului Olt, a cladirii Centrului dePlasament „Floare de Colt”, situata in orasul Bals, strada Plopului, nr.16 B, Judetul Olt, cunumar cadastral 50440 al UAT Bals, cu urmatoarele caracteristici:> Teren in suprafață de 7369 mp categoria de folosință ”curţi construcţii”- carte funciaranr.50440 ,
> Clădire C1 având suprafața construita la sol de 1403 mp Pavilion Central (S+P+1)- codulde clasificare din inventarul bunurilor care alcațuiesc domeniul public al judetului Olt nr.1.6.2,

Clădire C4 având suprafata construita la sol de 7 mp Cabina Portar, - codul de clasificaredin inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Olt nr. 1.6.2,Cladire C9 - Centrala termica - Sc 9,00 mp , - codulde clasificare din inventarul bunurilorcare alcatuiesc domeniul public al judetului Olt nr. 1.6.5,
Put apa - H = 60 ml codulde clasificare din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniulpublic al judetului Olt nr. 1.8.1,
Imprejmuire — Gard din beton L=233,41 ml ) - codul de clasificare din inventarul bunurilorcare alcatuiesc domeniul public al judetului Olt nr. 1.6.3.2 , urmand ca acestea sa fiedestinate desfasurarii activitatii institutiilor publice din orassisa fie reabilitate si modernizateintr-o perioada de maxim 5 ani.
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Art.2. La data adoptarii prezentei hotarari se revoca HCL nr.126/26.1 1.2020.



Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului
Balş, Serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi
Iostituţiei Prefectului Judeţului Olt.

PRESEDINTEDE SEDINTA,

i “TurcituMalin

Contrasemneaza pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,
Jr. Dinu Constantin

Bals 15.12.2020
Nr.136
(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)


