
H O T Ă R Â R E

Referitor la: completare inventar domeniu public si insusire inventar
bunuri imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Bals

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 27.08.2015 prin
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.760 din 20.08.2015, legal constituit

Luand act de:
- Procesul verbal nr.4521/27.04.2015 intocmit de comisia de inventariere numita

prin Dispozitia primarului nr.982/30.10.2014;
- Raportul nr.8809/17.08.2015 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul

Primăriei oraşului Balş;
- Hotararea Consiliului local nr.55/26.08.1999,privind insusirea de catre Consiliul

Local Bals a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului
Bals;

- Raportul nr.218/26.08.2015 al 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,
- art.3 alin.(4),art.4,art.10 alin.(2) si art.22 din Legea nr.213/1998,privind

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile
ulterioare;

- H.G. nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor,oraselor,municipiilor si judetelor

- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
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
Adopta prezenta

H O T A R A R E

Art. 1.(1). Se insuseste de catre Consiliul local Bals   inventarul bunurilor imobile care
alcatuiesc domeniul privat al orasului Bals,conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

(2). Datele de identificare ale bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al
orasului Bals sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.- Se aproba introducerea in domeniul public al orasului Bals a terenului in suprafata
de 10.000 m.p., teren intravilan Curti constructii situat in orasul Bals,T69,P145, cu destinatia
de cimitir,cu urmatorii vecini:N=Ocolul Silvic Bals,E=Consiliul local Bals,S=Consiliul local
Bals,V=S.C.Texas S.R.L. Bals.
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Art. 3. – Se aprobă completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Bals cu terenul descris in art.2,astfel: dupa pozitia 274 se introduce pozitia 274 bis.

Art. 4. - Cu data adoptarii prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotararea
Consiliului local nr.55/26.08.1999 referitoare la insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al orasului Bals.

Art. 5 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bals,inscris in
Anexa nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1355/2001,cu modificarile si completarile
ulterioare,se modifica in mod corespunzator.

Art. 6. – Terenurile insusite prin prezenta hotarare nu fac obiectul legilor fondului funciar,
Legii nr.10/2001, nu fac obiectul unui litigiu.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului judetean Olt in vederea indeplinirii
procedurilor legale pentru modificarea corespunzatoare a HG nr.1355/2001     ,Anexa nr.4,
Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului
Buget-Contabilitate, pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt .Se va
aduce ,de asemenea, la cunostinta publica.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SMARANDACHE DAN

Avizat pt.legalitate conform art.117
lit.a) din Legea nr.215/2001
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