
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: solicitare intrare in faliment a S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals 
 

 

 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.09.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.679/01.09.2017, legal constituit, 
 
 
Luand act de : 

- solicitarea S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals de initiere a procedurilor de intrare in 
faliment; 

- raportul nr..14643/28.08.2017 al Secretarului orasului Bals; 

Avand in vedere prevederile: 
- Actului Constitutiv al S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals; 

- Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale; 

- Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenirea insolventei si de insolventa; 

- 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; 

- art.36 alin.3 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 

 Adopta prezenta 
 
 

                                                        HOTARARE  
 
 

Art.1- Se aproba depunerea cererii de intrare in faliment , in baza prevederilor Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenirea insolventei si de insolventa,a S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals, cu 
sediul in Bals, str.Fratii Buzesti nr.5,corp cladire 1,judetul Olt.,inmatriculata la Oficiul Registrului 

Comertului Jud.Olt sub nr.J28/380/2015,CUI 34614951, avand ca asociati Consiliul Local Bals – aport la 

capitalul social 99% si persoana fizica Tudor Paul-aport la capitalul social 1%,obiect principal de 

activitate “Captarea,tratarea si distributia apei”-cod CAEN 3600, motivat de faptul ca in conformitate cu 
dispozitiile art.10.1 din Actul constitutiv al societatii , aceasta se afla in imposibilitate sa-si mai realizeze 

obiectul de activitate. 

 
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ,inclusiv cu 

formularea,motivarea,semnarea si depunerea cererii de intrare in faliment ,se imputerniceste domnul 

jr.Fumureanu Ionut,administratorul S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
 

       R O M Â N I A 
          JUDEŢUL OLT 
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 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

Balş,Secretarului Primariei orasului Bals, serviciilor publice din cadrul Primariei Bals,S.C. APA CANAL 
OLTETUL S.R.L. Bals pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

 

 
 

 

 
                                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                       ANGHEL MARIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,01.09.2017 
Nr.56 
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi) 
 


