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HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea rectificarii suprafetei terenului de 726 m.p., inscrisa

in Cartea funciara nr. 50125, situata in orasul Bals,str.Nicolae Balcescu Zona
Centru,sub Blocul B, jud.Olt.

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 prin Dispozitia

Primarului Orasului Bals nr. 1064/09.12.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals- nr. 23607/14.12.2020

- raportul nr. 23608/14.12.2020 al compartimentului de specialitate;

- planul de amplasamentsi delimitare a imobilului,executata de PFA Mihalache Iuliana;

Avand in vedere prevederile:
- art.7 alin.(2art,art.879 si 880 din Codul civil al Romaniei,adoptat prin Legea

nr.287/2009,republicat.cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- art.132,133,134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de

Cadastru si Publicitate Imobiliara, nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului

de avizare „receptie si inscriere in registrul de carte funciara;

- art.129 alin.(2)lit.c) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;

 arţ.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;

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

In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul

administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba rectificarea suprafetei terenului de 726 m.p.inscrisa in Cartea funciara nr.

50125 , situata in orasul Bals,str.Nicolae Balcescu , Zona Centru, sub Blocul B, jud.Olt,

ramanand in cartea funciara suprafata de 629 m.p,conform anexei la prezenta hotărare. Astfel

suprafata de 97 de mp ; reprezentand 1 m de la margine, imprejurul constructiei —Blocul B-

urmand sa fie introdusa separat in domeniul public al UAT Bals , intr-o noua carte funciara ce se

va întocmi ulterior.
Art. 2. — 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

Institutiei Prefectului -Judeţul Olt .
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