
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi, 13.02.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 144 din data 11.02.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:  Curelea Bogdan, Iordache Marin, Pendiuc Silviu,  Radu George , Stana Daniela , Turcitu Marin . 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Ştirbu Camelia – consilier juridic, 
Statie George – administrator public . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Militaru Eugen , ales să conducă 
şedinţa  Consiliului Local . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 13. 
D-na viceprimar spune că nu are nicio obligaţie să dea explicaţii  în legătură cu faptul că nu s-a prezentat la 
şedinţa anterioară a Consiliului Local  , aşa cum a solicitat dl. consilier Radu George în şedinţa respectivă .  
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la aderarea oraşului Balş la Asociaţia  Română a Localităţilor Centre de 

Ceramică Populară  

2. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială prin omisiune la HCL nr. 134/23.12.2013  
3. Proiect de hotărâre referitor aprobarea amplasamentelor pentru platformele de colectare a deşeurilor 

menajere 
            Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 13. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotărâre referitor la aderarea oraşului Balş la Asociaţia  Română a Localităţilor Centre de 

Ceramică Populară  

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Radu Florian 
Dl. Tucan întreabă dacă vom face ceva în acest domeniu , ca la Horezu . 
D-na viceprimar – da, vom face într-o măsură mai mică . Nu ne putem compara cu Horezu . 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 13 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 16/13.02.2014. 
 2. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială prin omisiune la HCL nr. 134/23.12.2013  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Vîlceloiu Gabriel  
Dl. secretar – este vorba despre bonificaţia de 10%  care s-a omis din hotărârea anterioară . 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 13 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 17/13.02.2014. 
 3. Proiect de hotărâre referitor aprobarea amplasamentelor pentru platformele de colectare a deşeurilor 

menajere 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 
Dl. Radu Florian solicită amplasarea unei platforme de colectare a deşeurilor menajere la intrarea în Corbeni – 
Româna . 
 Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 13 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 18/13.02.2014. 
 Nemaifiind alte discuţii, domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele 
de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local Balş din data de 13.02.2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                     Militaru Eugen                          SECRETAR, 

JR. DINU CONSTANTIN    


