
 
 

         
HOTARÂRE 

 
cu privire la: 

trecerea unor imobile din domeniul    public al judetului Olt si 
din administrarea Scolii Speciale cu Clasele I-VIII  Bals în 

domeniul public al orasului Bals si  administrarea Consiliului 
Local al orasului Bals 

 
Având în vedere: 

-  Expunerea de motive cu privire la proiectul de  
hotarâre, nr. 7766/22.11.2006 ; 

-  Raportul comun al Directiei Tehnice, Directiei Economice 
si Directiei pentru Administratie Publica din cadrul aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt, nr. 7768/22.11.2006  ;  

- Raportul nr. 8043/29.11.2006 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului ; 

- Raportul nr.8050/29.11.2006 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii ; 

- Raportul nr.8059/29.11.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte ; 

-  Raportul nr. 8057/29.11.2006 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement ; 

- Adresa Primariei orasului Bals nr. 532/17.02.2006 
înregistrata la  Consiliul Judetean Olt  sub nr. 1719/21.03.2006; 

- Hotarârea Consiliului Local al orasului Bals, nr. 
24/23.03.2006, cu privire la trecerea din domeniul public al 
judetului Olt în domeniul public al orasului Bals a unor imobile; 

-  Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.41/26.04.2001 cu 
privire la însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului 
public al judetului Olt; 



-  Hotarârea Guvernului României nr.1355/ 2001, privind 
atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al 
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Olt; 

-  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c ) si art. 109 
alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare,  

 
     Consiliul Judetean Olt  adopta prezenta hotarâre: 
 

 
Art. 1. (1). Se aproba trecerea unor  imobile situate în orasul 

Bals, Str. N.Titulescu , nr. 32 P,  din domeniul public al judetului 
Olt  si din administrarea  Scolii Speciale cu Clasele I-VIII  Bals în 
domeniul public al orasului Bals si în administrarea Consiliului 
Local al orasului Bals. 
                   (2). Datele de identificare ale imobilelor prevazute  la 
alin.(1).   sunt cele prevazute în Anexele 1 si 2 care fac parte 
integranta din prezenta hotarâre.  

 
Art. 2. Predarea – primirea imobilelor se va face pe baza de 

protocol încheiat între Scoala Speciala cu Clasele I-VIII Bals si 
Consiliul local al orasului Bals, prin grija Directiei Economice si 
Directiei Tehnice- Serviciul Administrarea Patrimoniului  Public si 
Privat al Judetului,  Protectia Mediului , Siguranta Circulatiei si 
U.L.M. din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt în termen de15 zile de la data prezentei hotarâri. 

 
    Art. 3. Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor care 
apartin domeniului public al judetului Olt a imobilelor prezentate la 
art. 1, înscrise la pozitiile de inventar : 1186,1187,1188 din  Anexa 
nr.1 la Hotarârea Guvernului nr. 1355/2001. 
 



    Art. 4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Tehnice, 
Directiei Economice, Directiei Buget, Taxe-Impozite si 
Informatizare, Directiei pentru Administratie Publica, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, Arhitectului 
sef al judetului,  Scolii Speciale cu Clasele I-VIII Bals, în 
vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetul Olt.     
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