
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: acceptul de a depozita, pe o perioadă determinată, cantitatea de 

deşeuri preluată din municipiul Caracal, până la finalizarea lucrărilor la prima 
celulă a depozitului judeţean din localitatea Bălteni    

 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2011,  

 Având în vedere: 
– raportul nr. 1078/26.01.2011 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
– adresa nr. 965/24.01.2011 a Direcţiei Generale AM POS Mediu;;  
– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată 

prin OUG nr. 13/2008; 
– Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
– Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 2-POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 
– Raportul nr. 26/27.01.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a) pct. 9 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aprobă depozitarea, pe o perioadă 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, începând 
cu data de 01.02.2012, a cantitatăţii de deşeuri preluată din municipiul Caracal, în depozitul de 
deşeuri al oraşului Balş. 

Art. 2. – Traseul folosit pentru depozitarea deşeurilor preluate din municipiul Caracal va fi 
pe strada Luncii din oraşul Balş. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Oficiului Juridic pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Olt . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pîrveci Cosmina Denisa 

 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 27.01.2011 
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