
H O T Ă R Â R E
Referitor la : continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă

al oraşului Balş, judeţul Olt

Întrunit în ședința ordinară din data de 26.02.2015,
Având în vedere:

- raportul nr. 2236/25.02.2015 al Secretarului orasului Bals-
- raportul nr. 48/CL /25.02.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală ,

juridică , apărarea ordinii publice ,   respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată;
- Hotărârea Guvernului nr. 717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru

privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice;

- În temeiul art. , 36 (2) lit. a, b, d, alin (6) lit. a pct. 14  şi art. 45  şi 115 (1) lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Societatea Comercială APĂ CANAL OLTEȚUL S.R.L. va asigura
continuitatea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Balş până la
delegarea serviciului conform prevederilor legale conform contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare –anexă.

Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Balș să semneze contractul de
delegare menționat la art. 1.

Art. 3. Societatea Comercială APA CANAL  OLTEŢUL S.R.L. va prelua prin
detaşare toţi salariații de la Societatea Comercială AQUA TRANS S.A. Balş.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului oraşului Balş pentru ducere la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Județului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RADU GEORGE

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin

Balş, 26.02.2015
Nr. 9
(Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi)
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