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                                                             H O T Ă R Â R E 

Referitor la: punerea la dispozitia proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020” a terenurilor 

pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia  

 

 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 05.11.2018  prin 

Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.886/02.11.2018, legal constituit, 

 

 

Luand act de: 

- adresa nr.1114/130/23.10.2018 (inregistrata la Primaria orasului Bals sub 

nr.21176/30.10.2018) a S.C. Compania de Apa Olt S.A. Slatina; 

- adresa nr.378/30.10.2018 (inregistrata la Primaria orasului Bals sub nr.21175/30.10.2018) 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Oltul”Slatina; 

- raportul compartimentului de specialitate; 

- Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) in cadrul Axei Prioritare 3-

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al 

resurselor,Ghidul Solicitantului O.S.3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a 

apelor uzate urbane,precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a 

populatiei; 

- Studiul de Fezabilitate al proiectului”Dezvoltarea Infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Olt,in perioada 2014-2020”; 

- HCL Bals nr.96/28.11.2017 referitor la: aprobarea insusirii inventarului domeniului pubic 

al oraşului Balş,reanalizata;  

Avand in vedere prevederile: 

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020 si Normele metodologice de aplicare,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art.12 alin.(1) lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

nr.241/2006,republicata; 

- Legii nr.51/2006,republicata, privind serviciile comunitare de utilitati publice; 



- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art.36alin.(2) lit.b) ,c) si d), alin.(4) lit.f), alin.(6) 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 prevederilor art.45 alin(3) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Adopta prezenta  

                                                              HOTARARE 

 Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020” a terenurilor 

pentru constructia/extinderea/reabilitarea obiectivelor  de investiţii (extindere retele alimentare 

cu apa, extindere retea de canalizare, constructie statii pompare apa uzata,  conducte refulare 

noi), in cadrul proiectului mentionat, terenuri identificate conform anexelor la prezenta hotarare 

care fac parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. Obiectivele  de investiţii (extindere retele alimentare cu apa, extindere retea de 

canalizare, constructie statii pompare apa uzata, conducte refulare noi), aferente proiectului 

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT 

IN PERIOADA 2014 – 2020”, se vor construi/extinde/reabilita pe terenurile care se află în 

domeniul public al localităţii BALS, terenuri disponibile  exclusiv pentru realizarea obiectivelor 

propuse  în proiect. 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte   domnul Dinu Constantin – secretarul UAT BALS. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va  aduce la cunoştinţă publica ,se va comunica Primarului orasului 

Bals, S.C. Compania de Apa Olt S.A. Slatina, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Oltul”, 

serviciilor publice din cadrul Primariei Bals si Institutiei Prefectului-Judetul Olt.  

 

                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                    BADEA VANINA ELENA 

 

 

                                                                                                                        Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  05.11.2018 

Nr.85 

 (Hotararea a fost adoptata cu 11  voturi) 

 



 

 


