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Referitor la: acceptarea de către Consiliul local al orasului Bals , jud. Olt a
sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile aflate în
proprietatea privată oraşului Bals , jud. Olt, aparţinând orașului şi afectate
de amplasamentul lucrarii de utilitate publică "Drum expres Craiova - Pitești
şi legăturile cu drumurile existente” LOT2 Judeţul 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. 23609714.12.2020
- raportul nr. 23610/14.12,2020al compartimentului de specialitate;
- Ținând seama de documentaţiile cadastrale avizate de către Oficiul de Cadastru Şi

Publicitate Imobiliară Olt, întocmite pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate
publică "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile cu drumurile existente" LOT 2
Judeţul Olt şi supuse exproprierii;

- Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010, ale H.G. nr. 53/2011 şi ale AG.
626/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
național "Drum expres Craiova-Piteștiși legăturile la drumurile existente”, tronsonul
2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti,
Găneasa, Milcov şi Slatina din județul Olt (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr,
738 din 14 august 2020).

- Având în vedere prevederile Codului administrativ şi prevederile Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective
de interes naţional, judeţean şi local;

-  art.3 alin.2,art.42 alin.4art.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.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ

Adopta prezenta
HOTARARE

Art. 1. Consiliul local al orașului Balş, jud. Olt, acceptă cuantumul sumelor stabilite cu
titlu de despăgubire în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 255/2010 şi ale H.G. nr. 626/2020 pentru
terenurile proprietatea privată a oraşului Bals , jud. Olt , aparţinând comunei şi afectate de
amplasamentul lucrării de utilitate publică "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la
drumurile existente”, tronsonul 2, identificate în Anexa nr. |, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art. 2. Consiliul local al orașului Balş, jud. Olt declară că imobilele expropriate
identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre nu sunt grevate de
sarcini şi/sau scoase din circuitul civil anterior exproprierii acestora, nu există niciun litigiu pe
rolul instanţelor judecătorești sau arbitrale cu privire la aceste imobile expropriate, la data
adoptării prezentei hotărâri.

Art, 3. Consiliul local al orașului Balş, jud. Olt declară că renunţă în mod irevocabil la
dreptul de a ataca Hotărârile destabilire a despăgubirilor emise de Comisia constituită la nivelul
Unităţii Administrativ — Teritoriale BALȘ prin care sumele stabilite cu titlu de despăgubire au
fost consemnate la C.E.C. Bank în conditiile Legii nr. 255/2010.

Art. 4. Consiliul local al orașului Balş, jud. Olt îl desemnează pe dl. Ec. Catalin-Stefan
Rotea , primarul orașului Balș, jud. Olt să reprezinte Consiliul local al oraşului Balș, jud. Olt în
faţa Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 U.A.T. Balş, Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., să semneze orice acte necesare finalizării
formalităţilor de eliberare a despăgubirilor în conformitate cu art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica Primarului oraşului Bals, jud. Olt şi
compartimentelor din cadrul Primariei orasului Bals pentru ducerela îndeplinire si Institutiei
Prefectului Jude.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Turcitu Marin

Contrasemneaza pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr. Dinu Constantin
Bals 15.12.2020
Nr.138
(Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) caii


