
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: trecerea din domeniul public în domeniul privat al ora şului Balş a 

unei suprafeţe de teren de 1400 mp 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 8929/26.08.2010 al Oficiului Juridic; 
-   prevederile art. 5, alin (2) şi art. 6 din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  dispoziţiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul nr. 150/27.08.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Balş a unei 
suprafeţe de teren de 1400 mp situată în Balş, str. N. Bălcescu nr. 2, jud. Olt, care face parte din 
Parcul Central al oraşului Balş, care se regăseşte la poziţia nr. 250 a Inventarului Bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Balş. 
 Art. 2. – Planul de amplasament al suprafeţei de teren prevăzută la art. 1 se găseşte în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Oficiului Juridic pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Olt . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Munteanu-Oprea Petre 
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