HOTARÂRE
cu privire la trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al Județului Olt, în
domeniul public al orașului Balș
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 6659/19.06.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
6660/19.06.2019;
- Adresa nr. 8661/06.05.2019 a Primăriei orașului Balș, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr. 4821/08.05.2019;
- Adresa Consiliului Județean Olt nr. 4821/23.05.2019 către Consiliul Local al orașului Balș;
- Raportul comun nr. 6661/19.06.2019 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 6959/26.06.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 6973/26.06.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comerţ;
- Raportul nr. 6977/26.06.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură;
- Raportul nr. 6980/26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
de agrement;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Balș nr. 30/30.05.2019 referitor la darea acordului de
principiu privind preluarea în domeniul public al orașului Balș a unei părți dintr-un imobil situat în
domeniul public al Județului Olt;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al
Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 107/07.10.2004 cu privire la dare în administrare
Consiliului Local al orașului Balș a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului
Olt;
- Prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.858-862 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României,
republicat, cu modificările ulterioare,
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3)
şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. (1). Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil situat în orașul Balș, strada Nicolae
Bălcescu, nr. 211, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt, în domeniul public al orașului
Balș, județul Olt, declarându-se din bun de interes public județean, în bun de interes public local.
(2). Partea de imobil menționată la alin.(1) are datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art.1 va face obiectul unor lucrări de
reparații și modernizare, păstrându-și destinația de locuințe sociale.
Art.3. În cazul în care nu se respectă condițiile prevăzute la art.2, partea de imobil care face
obiectul prezentei hotărâri revine de drept în domeniul public al Județului Olt, în condițiile legii.
Art.4. Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt va monitoriza îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.2.
Art.5. Predarea - primirea părții de imobil prevăzută la art.1 se face pe bază de protocol încheiat
între Consiliul Judeţean Olt și Primăria orașului Balș, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii –
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei
hotărâri.
Art.6. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt însușit prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
în mod corespunzător.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi
Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al orașului Balș, în vederea
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează
Secretar al Județului
Marinela-Elena ILIE

Slatina, 27.06.2019
Nr. 103
N.C./2 ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.

Persoana juridică
de la care se transmite
imobilul / Codul unic de
înregistrare fiscală
Consiliul Judeţean Olt
Cod fiscal 4394706

DATELE DE IDENTIFICARE

ANEXA

Caracteristicile
tehnice ale imobilului,
vecinătăți

Sdesfășurată =1755 mp

Nr. cadastral 50533;
C.F. nr. 50533 Balș.
Vecinătăţi:
E=Grup Şcolar Construcţii
Maşini;
N=Teren S.C. AGROIND S.A.
Slatina;
S=Blocuri locuinţe;
V=Teren S.C. AGROIND S.A.
Slatina.

Contrasemnează
Secretar al Judeţului
Marinela-Elena ILIE

Valoarea de
inventar – lei
fără TVA, la
30.05.2019
812.783,40

la Hotărârea Consililui Județean Olt nr. 103/27.06.2019

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul
public al Judeţului Olt
1.6.2.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Persoana juridică
la care se transmite
imobilul / Codul unic de
înregistrare fiscală
Primăria orașului Balș
Cod fiscal 4286437

ale părții de imobil propusă a se trece din domeniul public al Judeţului Olt în domeniul public al orașului Balș

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Denumirea şi adresa
imobilului care se
transmite
ETAJELE II, III, IV
ALE IMOBILULUI (P+4)

Şef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi Autoritatea Judeţeană de Transport
Costinel NETCU

Director Executiv
Cornel MOTOI

Director Executiv
Constanţa DUMITRU

Str. Nicolae Bălcescu,
nr. 211, Balş, județul Olt

N.C./2ex.

