
 

 

 

                                                     

                                                                                                   ANEXA NR.3 LA HCL NR.63/18.09.2017 

 

 

COMPLETARE  SI  MODIFICARE  “Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune 

a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” 

1. Art.11- REDEVENTA din  Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de 
colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 
de salubrizare de pe raza județului Olt se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“(1) Pentru fiecare an contractual Delegatul va plati urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale avand 
calitatea de Delegatar o Redeventa anuala de :1.178.729,729 lei catre Judetul  Olt,270.221 lei catre 
Municipiul Slatina si 45.959,40 lei catre Orasul Bals.Redeventa va fi datorata Orasului Bals  incepand 
cu data de 04.09.2019( data la care expira perioada de monitorizare ex-post) pentru platformele 
semiingropate 15 bucati achizitionate prin proiectul “Reabilitarea si Reamenajarea Cartierului Orasul 
Nou” din localitatea Bals,jud.Olt cod SMIS 11144 finantat prin POR. 

 

 2. ANEXA 4 FRECVENȚA DE COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE COLECTATE 
ÎN AMESTEC (REZIDUALE SI BIODESEURI) 

Zona 1 - Balș 

 

Unitate administrativ - 
teritorială 

Frecvenţa de colectare – deşeuri 
menajere 

 

Frecvenţa de colectare – 

deşeuri similare 

 

aprilie - 
octombrie 

noiembrie - 
martie 

aprilie - 
octombrie 

noiembrie - 
martie 

BALȘ 
3 ori/ săptămână 

2 ori/ 

săptămână 

În funcţie de cantitatea de deşeuri 
generată, în zile alternative diferite față 

de menajere. 

Se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
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Unitate administrativ - 
teritorială 

Frecvenţa de colectare – deşeuri 
menajere 

 

Frecvenţa de colectare – 

deşeuri similare 

 

aprilie - 
octombrie 

noiembrie - 
martie 

aprilie - 
octombrie 

noiembrie - 
martie 

BALȘ Zilnic in zona 
blocurilor de 

locuinte 

3 ori/saptamana in 
zona caselor de 
locuit si pentru 

operatorii 
economici 

3 ori/ 

săptămână in zona 
blocurilor  

2ori/saptamana in 
zona caselor si 

pentru operatorii 
economici 

În funcţie de cantitatea de deşeuri 
generată, în zile alternative diferite față 

de menajere. 

3.ANEXA 8 FRECVENȚA DE COLECTARE A DESEURILOR RECICLABILE COLECTATE 
SEPARAT 

 

Zona 1 - Balș 

Se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

Unitate administrativ - 
teritorială 

Frecvenţa de colectare 

Deşeuri menajere Deşeuri similare 

BALȘ - hârtie şi carton -  1 dată pe  săptămâna 

- plastic si metal – 1 data  pe săptămână 
- sticla – 1 dată pe  săptămâna 

În funcţie de cantitatea de deşeuri 
generată, în zile alternative diferite 

față de menajere. 

 

                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                             CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  


