
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Referitor la: delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “ Oltul”. 
 
       
    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.10.2016 
prin Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.659/17.10.2016, legal constituit, 
 
   Luand act de: 

- Raportul de specialitate  nr. 18.918/07.09.2016 al Serv.UAT din  cadrul 
Primariei Bals; 

- H.C.L. nr.51/27.09.2012 prin care s-a aprobat asocierea Consiliului Local 
Bals cu Consiliul Judetean Olt si consiliile locale ale celorlalte localitati 
member in cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul”,ca 
membru cu drepturi depline in aceeasi asociatie,a imputernicirii pentru 
semnarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si 
de Canalizare “Oltul” si numireanreprezentantilor in Adunarea Generala a 
Asociatilor; 

 Avand in vedere prevederile: 
- O.G. nr.26/2000,privind asociatiile si fundatiile,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- H.G. nr.855/2008,pentru aprobarea actului constitutive-cadru si a statutului –

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice; 

- Art.31 din Legea nr.51/2006,privind serviciile comunitare de utilitati 
publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.1alin.(2) lit.c),art.11ali.(1),(2),(3),art.12,art.13,art.36 alin.(2) 
lit.e),alin.(6) lit.a) pct.14,alin.(7) lit.c) din Legea nr.215/2001,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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- Legii nr.241/2006,privind  serviciul de alimentare cu apa si de canalizare,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.246/2006,pentru aprobarea Strategiei nationaleprivind accelerarea 
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

    In temeiul art.45 alin.(1)  si ale art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea 
nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 
   Adopta prezenta   
 
                                                 HOTARARE 
 
Art.1. Se aproba revocarea H.C.L. nr.52/27.09.2012 privind  aprobarea mandatarii  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul” in vederea semnarii Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare cu 
S.C. Compania de Apa Olt S.A. 
Art.2. Se aproba delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare din orasul Bals, prin incredintare directa,operatorului 
regional,S.C.Compania de Apa Olt S.A. 
Art.3.(1) Se aproba mandatarea Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara  “Oltul” 
pentru ca,prin reprezentantul sau legal sa semneze Contractul de Delegare a 
Gestiunii  Serviciilor  Publice de alimentare cu apa si de canalizare cu 
S.C.Compania de Apa Olt S.A. Contractul va fi avizat de primarul orasului 
Bals,Teodosescu Madalin Ady. 
          (2) Contractul va avea ca obiect delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare din orasul Bals prin incredintare directa operatorului 
regional,S.C. Compania de Apa Olt S.A. 
Art.4. La  data  semnarii contractului de delegare  orice dispozitii contrare isi 
inceteaza aplicabilitatea. 
Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica 
Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului 
Balş,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltul”,S.C. Compania de Apa Olt 
S.A.  şi  Instituţiei 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 20.10.2016 
Nr.38 
(Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi) 


