
 

 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale si a celor 
asimilate acestora si modificarea contractului de concesiune nr.2333/2006 privind 
delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals. 
 
 

          Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 14.09.2017 prin    
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.691/11.09.2017, legal constituit, 

 
 
Avand in vedere: 
- referatul de specialitate intocmit de Serviciul UAT Bals; 

- prevederile art.59, alin.(1),lit.e) din Legea nr.211/2011,reactualizata,privind regimul 

deseurilor; 

- prevederile HCL Bals nr.5/28.01.2010 privind asocierea Consiliului Local  Bals cu 

celelalta consilii locale din judet in vederea realizarii proiectului “Managementul 

Integrat al Deseurilor in Jud.Olt” 

- prevederile art.4 alin.(4) din Legea nr.101/2006 privind regimul deseurilor; 

- prevederile contractului nr.2333/2006 incheiat cu operatorul SC SALUBRIS S.A. 

Slatina; 

- prevederile art.36 alin(2) lit.c),alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 a 

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

In temeiul  prevederilor art.45 alin.(3) 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 infiintarea depozitului temporar in care sa fie depozitatate deseurile 

municipale si cele asimilabile acestora,colectate de pe raza orasului Bals,pe terenul 

existent in inventarul domeniului public al orasului Bals la pozitia 231 in suprafata de 

1616 mp (dintr-o suprafata totala de 30.000 ha),situat in extravilanul orasului Bals, 

T23/2,P1/1, avand ca vecini la N- pasune Primaria Bals,la S- De 41, la E- pasune 

Primaria Bals, la V- nr.cad. 50624-domeniu public oras Bals. 

Art.2. Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora colectate de pe 

raza orasului Bals,se va realiza pana la data la care aceste deseuri vor putea fi depozitate 

in cadrul depozitului regional de la Balteni. 

Art.3. Incepand cu data prezentei se modifica anexa (bunuri de retur) la contractul de 

concesiune nr.2333/2006,prin includerea ca bun de retur si a terenului mentionat la art.1 

din prezenta hotarare. 
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            Art.4. Incepand cu data la care deseurile municipale si cele asimilabile acestora se vor 

depozita in cadrul depozitului regional de la Balteni ,SC SALUBRIS S.A. Slatina va proceda la 

transportul deseurilor depozitate in depozitul temporar infiintat conform art.1 din prezenta 

hotarare, in depozitul regional Balteni. 

             Art.5. Contravaloarea serviciilor de transport si depozitare a deseurilor mentionate la 

art.4 va fi suportata din bugetul local. 

             Art.6. Dupa finalizarea transportului deseurilor municipale mentionate la art.2,se vor lua 

masuri pentru ecologizarea terenului mentionat la art.1 din prezenta hotarare, in vederea redarii 

acestuia circuitului agricol. 

             Art.7. Modificarile aduse prin prezenta hotarare vor face obiectul unui act aditional la 

contractual de concesiune nr.2333/2006, celelalte prevederi ramanand neschimbate. 

              Art.8. Actul aditional la contractul de concesiune va fi semnat de Primarul Orasului 

Bals sau de o persoana imputernicita de acesta. 

              Art. 9. – 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 

şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

 
                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                              CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,14.09.2017 
Nr. 58 
 (Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi) 
 

 


