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H O T Ă R Â R E 

 

          Referitor la aprobarea propunerii de  încadrare a drumului comunal DC12A 

Bobiceşti-Balş în categoria de folosinţa a drumurilor de interes judeţean şi trecerea 

acestuia din domeniul public al oraşului Balş în domeniul public al judeţului Olt 

 
 

 

 

       
        Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinară în data de 27.09.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.694/21.09.2018, legal constituit, 

 
Luând act de: 

- adresa nr.9566/06.09.2018 a Consiliului Judeţean Olt,înregistrată la Primăria oraşului Bals sub 

nr.17076/06.09.2018; 

- raportul nr.18017/20.09.2018 al Serviciului UAT din cadrul Primariei oraşului Balş; 

- HCL nr.6/28.01.2016, modificată prin HCL nr.44/26.07.2018; 

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

Având in vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului României nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public 

al jud.Olt,precum şi a municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţ,cu modificarile şi completarile 

ulterioare; 

- art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categoria 

funcţionalăa drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice; 

- 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 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

- art.36 alin.6 lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Adoptă prezenta 

                                                                   HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă propunerea de încadrare a drumului comunal DC12A Bobiceşti- Balş,cu datele de 

identificare prevazute în anexa la prezenta hotărâre,în categoria de folosinţă a drumurilor de interes 



judeţean şi trecerea acestuia,în condiţiile legii,din domeniul public al oraşului Balş şi din administrarea 

Consiliului Local Balş în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 

Art.2. Predarea- primirea tronsonului de drum care face obiectul art.1 se va face pe baza de protocol de 

predare/primire. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţa publică, se va comunica Primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Olt . 

 

 
                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       FRUNZĂ ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  27.09.2018 

Nr.63 

 (Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi) 

 

 

 

 

 

 

 


