
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de 
Salubrizare al orasului Bals pana la finalizarea procedurii de licitatie si atribuirea contractului de 
delegare a serviciului de salubritate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
deseurilor in Judetul Olt. 
 
 
 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.253/22.02.2017, legal constituit, 
 
 
Luand act de : 

- raportul nr.2876/15.02.2017 al Serv.I.D.L.A.P. din cadrul Primariei Orasului Bals; 

- expunerea de motive a primarului orasului Bals nr.25734/05.12.2016; 

- raportul nr.35/27.02.2017 al comisiiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 
- legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006,republicata; 

- legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- regulamentului –cadru al serviciilor de salubrizare a localitatilor aprobat prin Ordinul 

presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare al 

localitatilor; 

- contractual de asociere semnat intre judetul Olt si celelalte unitati administrative-teritoriale ale 

jud.Olt,avand ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem integrat de management 

al deseurilor in jud.Olt”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.100/23.07.2019; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 

- 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; 

- 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 prevderilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adopta prezenta  

 

 

                                                                        HOTARARE 

 

 

Art.1. Se aproba  “Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Administrare 
a domeniului public si privat avand ca obiect salubrizarea orasului Bals”,conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire,S.C. SALUBRIS S.A. şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  

 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BADEA VANINA ELENA 

 
 
 

                                                                   
 
 
 
 

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

                                                            SECRETAR, 
                                                                                                                              Jr. Dinu Constantin   

Balş, 28.02.2017 
Nr. 12 

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 

 

 


