
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea vanzarii a trei suprafete de teren  intravilan ,situat in 
Bals, str.N.Balcescu,langa S.C. TERMEX S.A. Bals si a documentatiei de 

atribuire privind vanzarea 
 
 

 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2016 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.19/21.01.2016, legal constituit, 

 

  Luand act de: 
- Expunerea de motive nr.1544/26.01.2016 a primarului orasului Bals; 
- Raportul nr.1545/26.01.2016 al Serviciului Iniţiavă ,Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice ; 
- Raportul de evaluare nr. 11357/29.10.2015  ; 
- Raportul nr.21/27.01.2016 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

    Avand in vedere: 
- prevederile art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit b si ale  art. 123 alin. (1) si alin. (2) din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 În 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 
 
                                                                HOTARARE 
 

              Art.1. Se insuseste raportul de evaluare nr.11357/29.10.2015 intocmit de evaluator autorizat 
Popa Eleonora pentru proprietatea imobiliara formata din 3 loturi- lot A= in suprafata de 46 mp;lot B= in 
suprafata de 14 mp; lot C= in suprafata de 244 mp, teren intravilan,categoria de folosinta Curti 
Constructii, in suprafata  totala de  304 mp, situata în Balş, str. N.Balcescu ,langa S.C. TERMEX S.A. 
Bals, jud.Olt.  
            Art. 2. (1)- Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisa cu strigare a celor 3 loturi, teren 
intravilan,categoria de folosinta Curti Constructii , situate în Balş, str. N.Balcescu ,langa S.C. TERMEX 
S.A. Bals, Olt,care fac  parte din inventarul domeniului privat al orasului Bals,nr.inventar.53,54,55 si  
care au urmatoarele vecinatati: 
                     -lot A – suprafata de 46 mp:N-str.N.Balcescu;E-str.Nufarului; V si S- nr.cad.50603. 
                    - lot B- suprafata de 14 mp : N si V- nr.cad 50602;E-str.Nufarului;S-dom.public. 
                    - lot C- suprafata de 244 mp : N-nr.cad-50602 si dom.public; V-nr.cad.50602;E si S- 
str.Nufarului. 
                      (2)- Terenurile prevazute la alin.(1) nu fac obiectul restituirii in natura catre fostii proprietari 
in conditiile Legii nr.10/2001,privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in 
proprietatea statului in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,nu sunt grevate de sarcini si nu fac 
obiectul vreunui litigiu. 
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          Art. 3.(1) – Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare lot de teren prevăzut  la art. 2 la 
22 euro/mp  fara TVA, stabilit conform Raportului de evaluare nr. 11357/29.10.2015, intocmit de 
evaluator POPA ELEONORA. 
                      (2)- Plata contravalorii terenului adjudecat se face integral inainte de semnarea contractului 
de vanzare-cumparare la un Notariat Public. 
         Art.4. – Se aproba caietul de sarcini pentru vanzarea loturilor de teren  descrise mai sus,anexa nr.1 
la prezenta hotarare. 
         Art. 5. – Planul de amplasament al loturilor de teren  se regăseşte în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
         Art. 6. – Se aprobă Studiul de oportunitate nr. 1546/26.01.2016   care constituie anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
         Art.7. – Se aproba modificarea inventarului domeniului privat al orasului Bals,avand in vedere 
prevederile art.2  din prezenta hotarare. 
        Art.8.- Presedintele si membrii comisiei de licitatie publica deschisa cu strigare vor fi numiti prin 
dispozitia primarului orasului Bals. 
         Art. 9. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Balş, Ing. Teodosescu Mădălin-Ady, să semneze la 
notarul public contractul de vânzare-cumpărare pentru terenurile  prevăzute la art. 2 sau o persoana 
imputernicita de acesta. 
        Art.10. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 
Primăriei oraşului Balş, Serviciului Urbanism pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului 
Judeţului Olt . 
 
 

 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                TANASIE SILVIU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,28.01.2016 
Nr.11 
(Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi) 

 

 

 

 


