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HOTĂRÂRE
Referitor la: aprobarea unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.8059, incheiat la data de 06.12.2007 intre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Oltu!”si SC Compania de Apa Olt SA

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2021 prin Dispozitia
Primarului Orasului Bals nr. 56/22.01.2021, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobareal Primarului orasului Bals nr. 1719/22.01.2021;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Balsnr.
1720/22.01.2021;

- 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”;

Avand in vedere prevederile:
- Art. 29(6) din Legea 51/2006aserviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*);
_ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

nr.8059, incheiat la data de 06.12.2007;
- art.3 alin.2jart.42 alin.4art.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.129 alin.(2)lit.c) si d),alin.(7) lit.n din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;

-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil

In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul

administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE
Art. 1. (1) Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apasi de canalizare nr. 8059, incheiat la data de 06.12.2007

intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Oltul” si SC Compania de Apa Olt SA, care are

ca obiect transmiterea ca bun de retur concesionat catre SC Compania de Apa Olt SA a

autocombinatei  - Unitate Mobila Tip Vidanja , cu valoarea de inventar 1.610.064,72

lei,conform fisei mijlocului fix,care constituie anexala prezenta hotărâre.

(2 ) Autocombinata - Unitate Mobila Tip Vidanja vafi folosita doar pe teritoriul orasului

Bals.
Art.2. — 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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Turcitu,Marin!
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(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)


