
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : trecerea din domeniul public al oraşului Balş în Domeniul public al 

statului a unui nr. de 20 unităţi locative situate în Balş, str. N. Bălcescu, nr. 
152A, sc. A (Bloc ANL) 

 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2008, 

Având în vedere: 
  - Raportul nr. 8459/25.09.2008 al Oficiului Juridic 
  - Adresa nr. 8337/11.07.2008 a Guvernului României 
  - Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia 
  - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9), art. 9 alin. (2) din 

Legea nr. 213/1998 şi art. 45 din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. Construcţiile de locuinţe aferente imobilelor identificate conform anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a oraşului Balş în proprietatea 
publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului 
conform prevederilor legii organice. 
 Art. 2. Construcţiile de locuinţe prevăzute la art. 1 după trecerea lor în 
proprietate privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al oraşului 
Balş, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea 
acestora, în condiţiile legii. 
 Art. 3.  Locuinţele/apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt 
înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor 
de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, 
destinate închirieii. 
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 Art. 4. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe de la art. 1 se transmit din 
proprietatea publică în proprietatea privată a oraşului Balş conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 
Prefectului Judeţului Olt.     

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Boltaşu Ionel 

 
 
 
 
                                                               Avizat pt. Legalitate conform art. 117, 

                                                            lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                   SECRETAR 

                                                                               Jr. Dinu Constantin 
 
 
 
Balş, 30.09.2008 
Nr. 52 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 la HCL nr. 52/30.09.2008 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a 

oraşului Balş în proprietatea publică a statului 
Nr. 
crt.  

Denumirea 
construcţiei, 

adresa 
imobilului 

Persoana 
juridic ă de 
la care se 
transmite 

construcţia 

Persoana 
juridic ă la 

care se 
transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale 
construcţiilor/ imobilului 

1 Bloc de locuinţe 
ANL 

Str. N. Bălcescu, 
nr. 152 A, sc. A 

 
Oraşul Balş 

 
Statul român 

Aria construită = 363,09 mp 
Aria desfăşurată construită 

Adc= 1452,36 mp 
Număr apartamente: 

- cu 1 cameră: 9 
- cu 2 camere: 11 

Cheltuielile efectuate, 
înregistrate în contabilitate 

(valoare inventar) =  
1 494 107,44 lei 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Boltaşu Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 2 la HCL nr. 52/30.09.2008 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenurilor care se transmit din proprietatea publică în proprietatea privată a 

oraşului Balş 
 

Nr. 
crt. 

Adresa terenului Nr. cadastral Caracteristicile 
tehnice ale ternului 

1 Str. N. Bălcescu nr. 152 A --- Suprafaţa = 1063 mp  
Categoria de folosinţă: 

Curţi - Construcţii 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Boltaşu Ionel 

 
 


