
 

                                                               H O T Ă R Â R E   
Referitor la: aprobarea unor masuri privind delegarea gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. 
incepand cu data de 01.08.2017 pana la semnarea actului aditional la contractul de 
delegare.  

 

 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 26.07.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.480/21.07.2017, legal constituit, 
 

 

  Avand in vedere: 
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Bals; 
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A; 
- Adresa nr.11360/110/19.07.2017 a S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A; 
- Prevederile art.17.1 lit.a din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.; 
- HCL nr.104/24.09.2015 privind stabilirea preturilor si tarifelor prntru serviciile publice 

de alimentare cu apa si de canalizare, tarife pentru servicii conexe(vidanjare,curatire 

canal,bransamente,racorduri,avize,transporturi,asistenta tehnica,etc), prestate de S.C. 

APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals; 

- HCL nr..38/20.10.2016 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ Oltul”; 

 In baza prevederilor: 
-  art.36 alin.2 lit.d), ale 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 pentru 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 acorda aviz favorabil pentru numirea in functia de sef sediu secundar Bals in 

cadrul S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A., domnului Fumureanu Ionut. 
            Art.2. Se aproba practicarea de catre S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. a  tarifelor 

stabilite prin HCL nr.104/24.09.2015 pe o perioada de 6(sase) luni incepand cu data de 01.08.2017. 
            Art.3. Se aproba redeventa in suma de 12.600 lei/an pe care o va achita S.C. 

COMPANIA DE APA OLT S.A Consiliului Local Bals incepand cu data de 01.08.2017 pana la 
data concesiunii bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bals. 
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           Art.4. Pana la aprobarea unui nou regulament,pe o perioada de 6(sase) luni ramane in 
vigoare Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului de Apa si Canalizare aprobat 

prin HCL nr.50/24.06.2010. 
 Art.5. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş,S.C. COMPANIA DE APA 
OLT S.A., pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
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                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
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                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,26.07.2017 
Nr. 52 
 (Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi) 
 

 


