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H O T Ă R Â R E 

 
Referitor la: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip-

„Bazin de inot didactic” situat in oras Bals str.N.Balcescu nr.2B,jud.Olt 

 

 
 

 

  Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.08.2018  prin 

Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.584/30.07.2018, legal constituit, 

 

 

Luand act de: 

-raportul nr.13336/12.07.2018 al Serviciului UAT din cadrul Primariei Bals; 

-adresa nr.3292/DS/06.07.2018 a Companiei Nationale de Investitii SA ,inregistrata la Primaria 

Bals sub nr.9177/09.07.2018; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals- aviz favorabil; 

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței  Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

-  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 pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

- art.36 alin.2 lit.b),c),d) si e),alin.4 lit.d) si e) ,alin.6 lit.a) pct.5,11 si 14 si alin.7) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   In temeiul prevederilor art.45 alin(3) si ale  art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   Adopta prezenta 

                                                            HOTARARE    

                    
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în  orasul 

Bals,str.N.Balcescu nr.2B, judetul Olt, proprietate publica a orasului Bals, în suprafaţă de 31.314 

mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.52517 prin nr. cadastral 52532, liber de orice sarcini, în 



vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„ Bazin de inot didactic”. 

 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orasului Bals , județul Olt  a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

 

Art.4. Consiliul Local al orasului Bals  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de 

teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului . 

Art.5. Consiliul Local al orasului Bals se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 

ani. 

Art.6. Se imputerniceste Primarul orasului Bals,Teodosescu Madalin-Ady, sa semneze 

protocoalele de predare-primire ce decurg din aceasta hotarare. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Companiei Naţionale de Investiţii 

“C.N.I.” S.A. şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 
                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                FRUNZA ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  01.08.2018 

Nr.46 

 (Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi) 

 


