
 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: continuitatea furnizarii serviciului public de alimentare cu 

energie termica de catre S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals pe o perioada 
determinata de  12 luni, pentru Liceul Teoretic ‚‚Petre Pandrea’’.  

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.10.2015 prin         
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.905/22.10.2015, legal constituit, 
 
 

 Luand act de : 

- adresa nr.3117/15.10.2015 a Liceului Teoretic “ Petre Pandrea”; 

- nota de fundamentare nr.61/22.10.2015 a S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals; 

- raportul nr.11086/22.10.2015  al Serviciului U.A.T. din cadrul Primariei Bals; 

- raportul nr.249/28.10.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals; 

 

            Avand in vedere: 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, sectiunea I 

art.8; 

- prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica , 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind 

organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile 

comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 
- prevederile art.36 alin.2 lit.d),alin.6 lit.a) pct.14 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; 
      În temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin 1 lit.b  dinLegea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală cu completările şi modificările ulterioare, 

 Adopta prezenta 

   

                                                           HOTARARE 

  

Art. 1. Societatea APA CANAL OLTETUL S.R.L.  Bals va asigura continuitatea 
serviciului de alimentare cu energie termica pe o perioada determinata de 12 luni , pentru 
Liceul Teoretic “Petre Pandrea”, până la delegarea serviciului conform prevederilor legale, 
conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica –anexă. 
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     Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Balș să semneze contractul de delegare menționat la 

art. 1.   
    Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica primarului 

orașului Balș, S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals pentru ducere la îndeplinire, Liceului 

Teoretic ‘’Petre Pandrea’’Bals,  și Instituţiei Prefectului Județului Olt. 
 
 

          
                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                           STANA DANIELA 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Avizat pt.legalitate  
                                                                                                        conform art.117 
                                                                                                           lit.a) din Legea 
                                                                                                             nr.215/2001 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                           Jr.Dinu Constantin                                                                                                           
Bals,29.10.2015 
Nr.115 
 (Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi) 
 
 


