
                       

H O T Ă R Â R E

              cu privire la:  trecerea  unor  imobile  din  domeniul  public al judeţului  Olt şi din 
                                     administrarea  Direcţiei  Generale  de Asistenţă Socială  şi  Protecţia
                                     Copilului Olt, în  domeniul public al oraşului  Balş  şi în administrarea
                                     şi  în administrarea   Consiliului Local al oraşului Balş

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 1926/10.03.2009 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr. 1927/10.03.2009;
-  Raportul  comun  nr.  1928/10.03.2009 al  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii, 
Direcţiei   Administraţie  Publică  şi  Relaţii  cu  Consiliile  Locale  şi  Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ din   cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul  nr. 2138/17.03.2009  al Comisiei pentru studii   economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al 
judeţului;
- Raportul   nr.  2156/17.03.2009 al   Comisiei  pentru  administraţie  publică, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  omului  şi  relaţii  cu 
cetăţenii;
-  Raportul  nr.  2158/17.03.2009  al  Comisiei  pentru  cultură,  învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte;
- Raportul  nr. 2164/17.03.2009 al   Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement;
- Raportul  nr. 2148/17.03.2009 al   Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice  ecologice  şi  protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
- Adresa nr. 680/21.01.2009  a Primariei oraşului Balş, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 438/22.01.2009;
-  Adresa  nr.  6476/18.02.2009 a  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia  Copilului  Olt,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Olt  sub  nr. 
1215/18.02.2009;



- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Balş nr. 16/26.02.2009 referitor la: 
modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al  oraşului Balş 
prin trecerea din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Olt - Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi  Protecţia Copilului Olt, 
a imobilelor din strada N. Bălcescu nr. 169, în domeniul public al oraşului Balş şi 
în administrarea Consiliului Local Balş;
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  41/26.04.2001 cu privire la însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt;
-  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Olt  nr.  124/29.11.2007 cu  privire  la 
modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1355/ 2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, 
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. c) si art. 97 alin. (1) din Legea 
Administratiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,   cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

           Consiliul  Judetean  Olt  adoptă  prezenta  h o t ă r â r e: .

           Art. 1. (1). Se aprobă trecerea  din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în 
domeniul public al oraşului Balş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului 
Balş, a unor imobile aparţinând fostului Centru de Plasament „Temerarii”,  situate 
în oraşul Balş, str. N. Bălcescu nr.169, pentru realizarea unui centru de asistenţă 
socială. 
                       (2). Datele de identificare ale imobilelor menţionate la alin.(1) sunt 
cele  prevăzute  în  anexele  nr.  1  şi  2 care  fac  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre.

            Art. 2.  Predarea – primirea imobilelor se face pe bază de protocol 
încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în 
calitate  de  administrator şi  Consiliul  local  al  oraşului  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.  Poziţiile nr. 1172 - 1177 din inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr. 41/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.



           Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 
Serviciului  Administrarea  Patrimoniului,  U.L.M.  şi  Protecţia  Mediului,  Direcţiei 
Contabilitate  –  Financiar,  Administrativ,   Direcţiei  Buget  -  Finanţe,  Direcţiei 
Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale, Arhitectului Şef al Judeţului, 
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Olt,   Direcţiei 
Generale   de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Olt,  Consiliului  Local  al 
oraşului  Balş,  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Preşedintelui  Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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