
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 13.03.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 236 din data 10.03.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:  Curelea Bogdan,  Pendiuc Silviu,  Radu George ,  Tudor Vasile . 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Ştirbu Camelia – consilier 
juridic, Statie George – administrator public , Ciontu Maria – inspector în cadrul Serviciului Iniţiativă 
, Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice . 
 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  - 15. 
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
         1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru 

titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani , la blocul ANL situat în 

strada N. Bălcescu nr. 152 A , Balş , jud. Olt .  

         2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea  Anexei 1  la HCL nr. 3/29.01.2009 

(Autorizaţie taxi) .  
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 15. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

         1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru 

titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani , la blocul ANL situat în 

strada N. Bălcescu nr. 152 A , Balş , jud. Olt .  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na. Ciontu Maria 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Turcitu Marin 
Nu sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 13 ; 
                             -abţineri – 2 ( Tănasie Silviu , Vîlceloiu Gabriel) 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/13.03.2014. 
         2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea  Anexei 1  la HCL nr. 3/29.01.2009 

(Autorizaţie taxi) .  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na. Ciontu Maria 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Vîlceloiu Gabriel  
Dl. Matei Gerard  întreabă câte firme de taxi sunt în Balş  . 
Dl. Secretar – sunt 22 de maşini la mai multe firme  . 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.03.2014. 
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 
13.03.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                    Militaru Eugen                    
                                                                                                           SECRETAR, 

JR. DINU CONSTANTIN    


