
 

 
 
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi 14.10.2015, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.883 din data de 09.10.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:Dragan Gheorghe ,Matei Gerard Tudorica,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George, 
Turcitu Marin,Iordache Marin .    
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  
cadrul aparatului permanent al Consiliului Local ,Cirtog Liselotte-Sef Serviciul Buget-Contabilitate. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna consilier Stana Daniela,  aleasa 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 13.10.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 12. 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –; 
  

            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre referitor la redistribuirea sumei de 175.000 lei intre unitati de 

invatamant cu personalitate juridica din cadrul UAT Bals pe anul 2015. 
2. Proiect de hotărâre referitor la organizarea celei de-a VII –a ediţii a „Festivalului 

Toamnei „ in zilele de 24 si 25 octombrie 2015 si aprobarea cheltuielilor aferente. 

3.  Proiect de hotarare referitor la revocare H.C.L. nr.100/27.08.2015 privind completare 

inventar domeniu public si insusire inventar bunuri imobile care alcatuiesc domeniul 

privat al orasului Bals. 
       Doamna  preşedinte de şedinţă Stana Daniela supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 12; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotărâre referitor la redistribuirea sumei de 175.000 lei intre unitati de 

invatamant cu personalitate juridica din cadrul UAT Bals pe anul 2015. 
Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cirtog Liselotte. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Tudor Vasile. 
            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 12;  
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – ; 



 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 108/13.10.2015. 
2. Proiect de hotărâre referitor la organizarea celei de-a VII –a ediţii a „Festivalului 

Toamnei „ in zilele de 24 si 25 octombrie 2015 si aprobarea cheltuielilor aferente. 
            Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Anghel Marian. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 12;  
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 109/13.10.2015. 
3.  Proiect de hotarare referitor la revocare H.C.L. nr.100/27.08.2015 privind completare 

inventar domeniu public si insusire inventar bunuri imobile care alcatuiesc domeniul 

privat al orasului Bals. 
Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Tucan Dumitru. 

   In conformitate cu art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice 

locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile privind patrimoniul se 

adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, adica este 

necesara prezenta unui numar de 13 consilieri locali. Revocarilor  hotararilor privind patrimoniul 

li se aplica acelasi articol de lege.Prin urmare, se constata ca sunt prezenti 12 consilieri locali, 

numar insuficient pentru a supune spre aprobare acest proiect de hotarare. 
   Proiectul de hotarare va fi pus pe ordinea de zi la urmatoarea sedinta de consiliu local. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Stana Daniela , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 
epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Balş din data 13.10.2015. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

STANA DANIELA 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                    JR. DINU CONSTANTIN 


