
 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: 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. 

 
 

                    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 24.09.2015 prin  
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.817/16.09.2015, legal constituit,  

 

      Luand act de: 

- adresa nr.8/14.09.2015 inaintata de S.C.APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals  

- nota de fundamentare nr.683/14.09.2015 a S.C.APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals 
-  raportul nr.9907/18.09.2015 al Secretarului primariei orasului Bals; 
- raportul nr.227/22.09.2015 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals; 

-  H.C.L. nr.9/26.02.2015 referitor la continuitatea furnizarii serviciului public de alimentare cu 
apa al orasului Bals,jud.Olt ; 

      Avand in vedere: 

- prevederile din contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de 

canalizare al orasului Bals,ce reprezinta anexa la HCL nr.9/26.02.2015; 
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare,republicata; 

- prevederile 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; 

- prevederile 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 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 preturile si tarifele de  productie si distributie apa potabila,canalizare si epurare 

ape uzate prestate de S.C.APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals,astfel: 

                   - apă potabilă: 2,88 (lei/mc); 

      - canalizare: 0,35 (lei/mc); 

      -epurare ape: 0,40 (lei/mc); 

      - ape meteorice (populaţie): 1,2 (lei/ap/lună); 

      -ape meteorice (agenţi ec./instituţii): 3,5 (lei/lună). 
    Preturile si tarifele nu includ TVA. 
       Art.2. Se aproba tarifele practicate de SC APĂ CANAL OLTETUL SRL pentru prestari 
servicii conexe activitatii de baza: 
               -branșament apă   = 365 lei  
               -racord canalizare  = 365 lei  
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               -servicii vidanjare populație = 190 lei   
               -servicii vidanjare agenti ,instituții   = 190 lei    
              - curatire și întreținere subsoluri       = 3,75 
              -eliberare documente  diverse           = 25 lei  
              -avize                                              = 50 lei  
              -montare/demontare contori              = 50 lei     
          Tarifele includ TVA.  
                Art3.Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2015. 

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

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Secretarului oraşului Balş, 

S.C.APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals  si Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 

 

 

 
 
                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                STANA DANIELA 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,24.09.2015 
Nr.104 
(Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi) 

 


