
 
 
 
 
                                                                                 

H O T A R Â R E  
              cu privire la dare în administrare Consiliului local al                
                                  orasului Bals a unei parti dintr-un imobil                                  
                                  aflat în domeniul public al judetului Olt 
 
 Având în vedere: 
 

- expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 
- adresa Primariei orasului Bals înregistrata la Consiliul Judetean Olt 

sub nr. 6909/ 16.09.2004; 
- adresa Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt 

nr. 6909/ 5.10.2004 
- raportul comun al Directiei pentru Administratie Publica si al 

Directiei Economice, Taxe si Impozite  nr. 7293/ 05.10. 2004; 
- avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, 
nr.7323/06.10.2004  

- avizul Comisiei pentru studii economico –sociale, buget- finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului, 
nr. 7322/06.10.2004; 

- avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement, nr. 7325/06.10.2004;  

- prevederile art. 12 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia; 

- prevederile art. 10 si art. 104 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 215/ 2001 
privind administratia publica locala, 

În temeiul prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
       CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta  hotarare: 
 Art.1.  (1)  Se aproba darea în administrare Consiliului local al 
orasului Bals, a garsonierelor de la etajele II, III si IV, din imobilul situat 
în str. Nicolae Balcescu nr. 211,  Bals aflate în domeniul public al 



judetului Olt, în administrarea Directiei Generale pentru Protectia 
Drepturilor Copilului si în folosinta Centrului de plasament “Temerarii”. 
                     (2 Spatiile prevazute la alin.(1) sunt înscrise în Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt  la pozitia nr.1171 
si au urmatoarele vecinatati: 
 N- teren Agroind SA Slatina; S- blocuri de locuinte; E- Grup scolar 
constructii de masini Bals; V- teren Agroind SA Slatina. 

Art.2  Spatiile mentionate vor fi folosite ca locuinte sociale,  o parte 
din acestea urmând a fi date în folosinta unor tineri cu domiciliul pe raza 
judetului Olt, proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a 
copilului din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor 
Copilului Olt, carora le inceteaza masura de protectie si nu au posibilitatea 
intoarcerii în familie.    

Art.3. Întretinerea si repararea spatiilor prevazute la art 1. precum si 
plata utilitatilor aferente se suporta de catre Consiliul local al orasului 
Bals. 

Art.4  Predarea- primirea spatiilor prevazute la art. 1 se face pe  baza 
de protocol de predare- primire  încheiat între Directia Generala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului Olt si Consiliul Local al orasului Bals prin 
grija Directiei Economice Taxe si Impozite din cadrul Consiliului Judetean 
Olt, pâna la data de 15 octombrie 2004 

Art.5 Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, Taxe si 
Impozite, Directiei pentru Administratie Publica din cadrul Consiliului 
Judetean Olt, Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt, 
Centrului de plasament “Temerarii” Bals, Consiliului local al orasului Bals 
în vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt.     

 
                     PRESEDINTE 

                 Jenel COPILAU 
                                                   

                                                  Contrasemneaza 
                                                   SECRETARUL GENERAL  

                                                                    AL JUDETULUI   
                                                                    Marin DOBRE     
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