
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: achizitionarea bunurilor imobile si mobile apartinand  
SC AQUATRANS SA BALS 

 
 
 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.10.2016 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr. 647/07.10.2016 ,legal constituit, 

 
 

 Luand act de: 
- Raportul nr.21.522/07.10.2016   al Serviciului Urbanism şi Amenajarea  

Teritoriului ,  din cadrul Primăriei Balş; 
- Nota de fundamentare nr.21523/07.10.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea  

Teritoriului ,  din cadrul Primăriei Balş; 
- Adresa nr.   15746/19.07.2016 a SC APA CANAL OLTETUL SRL ;  
- Conditiile tehnico-economice  impuse de catre  SC COMPANIA DE APA OLT; 
- Publicatia de vanzare a lichidatorului judiciar Phoenix SPRL din dosarul nr. 

4630/104/2011 ; 
            Avand in vedere prevederile: 

- Art.36 alin.(1) si alin.(9),art. 123  din legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

       În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
       Adopta prezenta       
 HOTARARE 
 
   Art. 1. – Se aprobă achizitionarea urmatoarelor  bunuri imobile,prin participarea la 
licitatia publica organizata de catre  lichidatorul judiciar Phoenix SPRL: 

- Constructie-cladire sediu (sc 73,09 mp, Sd 73,09 mp  ) 
- Constructie-cladire administrativa (sc 98,72 mp, Sd 98,72 mp ) 
- Constructie-magazie metalica (sc 210,24 mp, Sd 210,24 mp   ) 
Art. 2. – Se aprobă achizitionarea urmatoarelor  bunuri mobile: 
 - buldoexcavator;   
 - autoturismul marca CIELO; 
 -  stocuri de materii prime si materiale,prevazute in raportul de evaluare; 
 - stocuri de materiale de natura obiectelor de inventar ,prevazute in raportul de evaluare . 
Art. 3. Sumele necesare achizitionarii bunurilor mentionate la  articolele 1 si 2 vor fi  
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achitate pana la 31.12.2017 in transe lunare egale , incepand cu luna noiembrie si vor fi asigurate 
din bugetul local al orasului Bals , dupa aprobarea virarilor si rectificarilor bugetare si dupa 
completarea listei de investitii , conform dispozitiilor legale si nu vor depasi suma de 150.000 lei.  

Art. 4. Se imputerniceste Primarul orasului Bals – Ing. Madalin Ady Teodosescu  sa  
participe la licitatia organizata pentru cumpararea bunurilor descrise la articolele anterioare. In 
lipsa acestuia se imputerniceste Secretarul orasului Bals - Jr. Constantin Dinu  sa  
participe la licitatia anterior mentionata. 
          Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş,  Serviciilor din cadrul 
Primariei orasului Bals ,  pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
  
                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                             ANGHEL MARIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 10.10.2016 
Nr.37 
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi) 
 
 


