
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobare  concesionare prin licitaţie publică  deschisă a unei 
suprafete de teren de  86 mp, situat în  Balş , str. N.Balcescu, nr.195,jud.Olt si 

a documentatiei de atribuire   
 

 
 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 25.02.2016 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.140/17.02.2016, legal constituit, 
 
Luand act de: 

-Raportul nr.3872/22.02.2016 al Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare şi Achiziţii Publice; 
-Raportul nr.52/23.02.2016 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Bals;  

Având în vedere prevederile: 
- O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica; 
- H.G. nr.168/2007 privind Normele Metodologice de aplicare ale O.U.G. nr.54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 
- Art.4 si art.15 din Legea nr. 213/1998 , privind bunurile proprietate publică , cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art.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; 
- Art.36 alin.2 lit.c,alin.5 lit.b,art.119, art.123 alin.1 si 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.4444/23.04.2015 pentru suprafata de 86 
mp,intocmit de evaluator autorizat ANEVAR Popa Eleonora,conform anexei nr.1 la prezenta 
hotarare.. 
 Art. 2. – Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 86 mp- 
teren intravilan care apartine domeniului privat – pozitia nr.51 din inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat al orasului Bals, situat în  Balş , str. N.Balcescu,nr.195,jud.Olt . 
           Art. 3. – Se aprobă studiul de oportunitate care reprezintă anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  
           Art.4. - Se aprobă documentaţia de atribuire privind concesionarea prin licitatie publica 
deschisa a suprafetei de teren de 86 mp, situat în  Balş , str. N.Balcescu, nr.195,jud.Olt, care 
constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  
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            Art. 5. – Planul de situatie privind amplasarea suprafeţei de teren prevăzută la art. 2 se 
regăseşte în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre . 
            Art.6.-   Contractul de concesiune va fi semnat de primarul orasului Bals-Teodosescu 
Madalin Ady- sau de o persoana imputernicita de acesta.  
            Art. 7. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 
oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Iniţiativă , 
Dezvoltare şi Achiziţii Publice,  pentru  ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Olt . 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tanasie Silviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                            lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                                      Jr. Dinu Constantin  
Bals,25.02.2016 
Nr.21 
(Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi) 

 


