
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi 10 noiembrie 2015, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1183 din data de 03.11.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:,Dragan Gheorghe, Gheorghe Mariana,Iordache Marin,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu 
George, Turcitu Marin,Zamfira Gheorghe .    
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  
cadrul aparatului permanent al Consiliului Local ,Langa Florentina-Sef Serviciul Taxe si Impozite, 
Stancu Daniela-Director Financiar-Contabil in cadrul Spitalului orasenesc Bals.. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna consilier Stana Daniela,  aleasa 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 10.11.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 10. 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –1(Smarandache Cornelia); 
  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
1.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 

locale, alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile apicabile pentru anul 2016 in orasul 

Bals. 
 
2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Orasenesc 

Bals.  

 
            Doamna  preşedinte de şedinţă Stana Daniela supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 10; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –1(Smarandache Cornelia); 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
 
1.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 

locale, alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile apicabile pentru anul 2016 in orasul 

Bals. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Langa Florentina. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Militaru Eugen. 
            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10;  
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –1(Smarandache Cornelia) ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 119/10.11.2015. 



 
2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Orasenesc 

Bals.  

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Tucan Dumitru. 
            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10;  
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –1(Smarandache Cornelia) ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 120/10.11.2015. 
            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 10.11.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
STANA DANIELA 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                     JR. DINU CONSTANTIN 
 

              

       

 


