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H O T Ă R Â R E 

Referitor la:aprobarea lucrarilor de  demolare a cladirilor (ateliere) din Bals,str.Ciresului 

nr.59-61,jud.Olt 

 

    Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinară în data de 20.12.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.1064/14.12.2018, legal constituit, 

 Luand act de: 

- raportul nr.24758/17.12.2018 al Serviciului UAT din cadrul Primariei Bals; 

- avizul conform al ministrului educatiei nationale nr.11391/11.12.2018 pentru schimbarea destinatiei 

imobilului care a apartinut Scolii Profesionale Speciale Bals, situat in orasul Bals,str.Ciresului nr.59-

61,jud.Olt; 

- expertiza tehnica efectuata; 

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

    In baza prevederilor: 

- art.112 alin.(6) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.8 alin.(1) si (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii,republicata; 

- OG nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale; 

- HG nr.841/1995 – Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand 

institutiilor publice; 

- art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,republicata , 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 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

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

locale,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Adopta prezenta  

                                                        HOTARARE     

  Art.1. Se aproba trecerea cladirilor (ateliere) din Bals,str.Ciresului nr.59-61,jud.Olt care au apartinut 
Scolii Profesionale Speciale Bals din domeniul public al orasului Bals ,pozitia 123 conform Anexei nr.4 

din HG  nr.1355/27.12.2001,in domeniul privat al orasului Bals. 

  Art.2. Se aproba lucrarile de demolare a  cladirilor (ateliere) situate in orasul Bals,str.Ciresului nr.59-

61,jud.Olt,care au apartinut Scolii Profesionale Speciale Bals. 



  Art.3. Se aproba scoaterea cladirilor care fac obiectul art.1 din inventarul domeniului privat al orasului 

Bals. 

  Art.4. Demolarea cladirilor se va face dupa emiterea autorizatiei de desfiitare iar sumele de bani 

rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a demolarii se fac venit la bugetul local. 

  Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş  pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Olt. 
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                                                                                                                              Avizat pt.legalitate                                                                                                                                  

.                                                                                                                                                                       conform art.117 lit.a) 

                                                                                                                                                                        din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                                                                                          Jr. Dinu Constantin  

Bals  20.12.2018 

Nr.114 

(Hotararea a fost adoptata cu 19  voturi) 

 

 


