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H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului 

conform in  vederea dezmembrării unui imobil-teren situat in oraşul Balş,str.N.Bălcescu 

nr.23-25, jud.Olt si realizării investiţiei”Imbunătăţirea serviciilor recreative in oraşul Balş– 

Construire Centru Multifuncţional in oraşul Balş,jud.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, 

 
 

 Luand act de: 

- raportul nr. 18526/26.09.2018 al Serviciului IDLAP din cadrul Primariei Bals; 

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

    In baza prevederilor: 

- art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,cu modificarile si completarile 

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 tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

- art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale,republicată , cu 

modificarile si completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale,republicată , cu modificarile si completările ulterioare, 

           Adoptă prezenta 

                                                                  HOTĂRÂRE 

                
  Art.1. Se solicită ministrului educaţiei naţionale avizul conform in vederea schimbarii 

destinatiei  suprafetei de teren de 1424 mp din totalul de 11038 mp situat in oraşul 

Balş,str.N.Balcescu nr.23-25, jud.Olt, aferent Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals,din spatiu de 

invatamant in spatiu necesar edificarii unui Centru Multifunctional in baza proiectului 

”Imbunătăţirea serviciilor recreative in oraşul Balş– Construire Centru Multifuncţional in 

oraşul Balş,jud.Olt”. 

   Art.2. Datele de identificare ale imobilului prevazut la art.1 sunt cele din Planul de 

Amplasament si Delimitare a Imobilului,anexa la prezenta. 

  Art.3. Serviciul IDLAP  va proceda la elaborarea Notei justificative ce va fi înaintată  împreuna 

cu prezenta hotărâre ministrului educaţiei naţionale. 



  Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţa publică,se va  comunica Ministerului 

Educaţiei Naţionale , Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului 

Balş 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  28.09.2018 

Nr.70 

 (Hotararea a fost adoptata cu 13  voturi) 

 

 


