
 

 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: acceptarea ca membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul” a consiliilor locale 

Serbanesti, Tia Mare,Gostavatu,Babiciu,Izbiceni,Farcasele,Scarisoara. 

 
                    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 24.09.2015 prin  
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.817/16.09.2015, legal constituit, 
 

      Luand act de: 
- adresa nr.264/25.08.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul” 
- raportul nr.9909/19.09.2015 al Secretarului Primariei orasului Bals; 
- raportul nr.228/22.09.2015 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals; 
- hotararea nr.05/18.08.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul”.  
    Avand in vedere: 
- prevederile art.2 lit.a),art.6 lit.e) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publicenr.51/2006,republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.10 alin.2,art.12 alin. 1 lit.d) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

nr.241/2006,republicata; 
- prevederile art.11 alin.1,2,art.12 alin.1 si 2,art.13, art.36 alin.1,2 lit.b,d,e,alin.6 lit.a) pct.14,alin.7 lit.c din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 
    In temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.f) si alin.6 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
    Adopta prezenta  
                                                                        HOTARARE 
 
  Art.1. Se aproba primirea ca membru cu drepturi depline in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul”a  urmatoarelor consilii locale:Serbanesti, Tia 
Mare,Gostavatu,Babiciu,Izbiceni,Farcasele,Scarisoara. 
  Art.2.  Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului orasului Bals,Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
“Oltul”,consiliului local Serbanesti,consiliului local Tia Mare,consiliului local Gostavatu,consiliului local 
Babiciu,consiliului local Izbiceni,consiliului local Farcasele,consiliului local Scarisoara, pentru ducere la indeplinire si 
Institutiei Prefectului judetului Olt.  
 
                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                STANA DANIELA 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,24.09.2015 
Nr.105 
(Hotararea a fost adoptata cu 15  voturi) 
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