
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la: aprobarea trecerii unui teren din do meniul public al 
oraşului Bal ş şi din administrarea Consiliului Local al Ora şului 
Balş, în  domeniul public al jude ţului Olt şi în administrarea  �colii 
de Arte şi Meserii (pentru elevi cu deficien ţă mintal ă) Balş 
 
 
Având în vedere : 
-  Expunerea de motive nr.  5818/15.07.2009 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr. 5819/15.07.2009 ; 
- Raportul comun nr. 5820/15.07.2009 al Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Direcţiei  Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale, 
Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ şi Direcţiei Dezvoltare 
Regională, Manegement, Proiecte şi Relaţii Internaţionale din   cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul  nr. 6121/22.07.2009 al Comisiei pentru studii   economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană,  administrarea  domeniului 
public şi privat al judeţului; 
- Raportul  nr. 6127/22.07.2009 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 



- Raportul  nr. 6131/22.07.2009 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6134/22.07.2009 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 
- Raportul  nr. 6135/22.07.2009 al  Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
- Raportul  nr. 6136/22.07.2009 al   Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 
- Hotărârea Consiliului Local al ora şului Bal ş nr. 55/25.06.2009 
referitor la: trecerea din domeniul public al oraşului Balş în domeniul 
public al judeţului Olt şi în administrarea �colii de Arte şi Meserii Balş a 
unei suprafeţe de 1538 mp; 
- Adresa �colii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu deficienţă mintală) 
Balş nr. 194/15.05.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
3825/15.05.2009; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1. (1). Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 1538 mp 
situat în oraşul Balş, str. N. Bălcescu nr. 211, din domeniul public al 
oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în  
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea  �colii de Arte şi 
Meserii (pentru elevi cu deficienţă mintală) Balş – fostă �coală 
Profesională Specială Balş. 
           (2). Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(1). sunt 
prevăzute în schiţa înscrisă în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           (3). Pe terenul menţionat la alin. (1) se va derula proiectul cu 
fonduri europene « Reabilitare şi dotare �coala Profesională Specială 
Balş ». 
 



Art. 2. Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Local al oraşului Balş şi �coala de Arte şi 
Meserii (pentru elevi cu deficienţă mintală) Balş, prin grija Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii 
– Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M şi Protecţia Mediului, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen 
de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 
Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget - 
Finanţe, Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale, 
Arhitectului �ef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, �colii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu 
deficienţă mintală) Balş – fostă �coală Profesională Specială Balş, 
Consiliului Local al oraşului Balş, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 
 
 

PRE�EDINTE, 
Paul STĂNESCU 
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