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HOTARARE
Referitor la: concesionarea directa a imobilului-teren in suprafata de 26 mp
situat in strada Nicolae Balcescu nr. 185 (bloc R), localitatea Bals, judetul Olt.

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.04.2020 prin Dispoziţia
Primarului Oraşului Balş nr.344/24.04.2020, legal constituit,
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr.7 140/22.04.2020 al primarului orasului Bals;
-raportul de specialitate nr.7156/22.04.2020;
-avizul ANRSPS nr.7059/16.04.2020 ;

- arţ. 15 lit.e) din Legea 50/1991 privind concesionarea terenurilor pentru constructii;
- prevederile HCL nr. 64 din 26.06.2014, privind aprobarea „Regulamentului privind modalitatea
de inchidere a logiilor si balcoanelor din orasul Bals,precum si posibilitatea construirii la parterui
blocurilor de locuit in comuna unor logii si balcoane”
- HCL nr. 47/01.08.2018 referitor la reanalizarea HCL Bals nr. 96/28.12.2017 privind insusirea
inventarului domeniului public al orasului Bals- pozitia 335;
Valoarea de inventara terenului in suprafata de 26 mp, situat in Bals, Str. N.Balcescu, nr.
185,B1.R,jud.Olt este de 3200 lei.
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;
In temeiul prevederilor art.139 alin(3) lit.g si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-
Codul administrativ,

Adopta prezenta
HOTARARE

Art.1 . Se aproba concesionarea fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilita in
baza raportului de evaluare a suprafetei de teren de 26 mpsituatain strada Nicolae Balcescu nr.
185 (bloc R), localitatea Bals, judetul Olt , CF 53333,care se regaseste in anexa 1 ia prezenta
hotarare.
Art.2. Se aproba studiul de oportunitate care reprezinta anexa2 la prezenta hotarare.
Art.3. Planul de amplasament al suprafetei de teren prevazutala art.] se regaseste la anexa 3 la
prezenta hotarare.
Art, 4. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului
Balș, Secretarului general al UAT Bals, pentru ducere la indeplinire şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Tanasie Silviu Florin
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