
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 20.10.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.659/17.10.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipseste 
Gheorghe Mariana. 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 20.10.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 18;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –;            
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 

Apa si de canalizare “ Oltul”.  

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 

redimensionare conducta gaze naturale Liceul Teoretic „Petre Pandrea”. 

3. Proiect de hotarare referior la aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 

achizitionare si montare a 2  centrale termice murale 2x96,8kw si a accesoriilor 

aferente,bransament de gaze pentru furnizare agent termic  Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea”. 

4. Proiect de hotarare referitor la rectificare bugetara si virari de credite intre 

capitolele bugetare. 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea participarii la proiectul„CRED”- 

Comunitatea Reuseste prin Economie Durabila,corespondent liniei de finantare 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020”Romania Start 

Up Plus”. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 18; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa 

si de canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 

canalizare “ Oltul”.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George. 



Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
   Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 38/20.10.2016. 

2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 

redimensionare conducta gaze naturale Liceul Teoretic „Petre Pandrea”. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Hristea Marin. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/20.10.2016. 

3.Proiect de hotarare referior la aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 

achizitionare si montare a 2  centrale termice murale 2x96,8kw si a accesoriilor 

aferente,bransament de gaze pentru furnizare agent termic  Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea”. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

   Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/20.10.2016. 

          4.Proiect de hotarare referitor la rectificare bugetara si virari de credite intre 

capitolele bugetare. 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

  Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/20.10.2016. 

          5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea participarii la proiectul„CRED”- 

Comunitatea Reuseste prin Economie Durabila,corespondent liniei de finantare 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020”Romania Start Up Plus”. 

   Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

   Proiectul de hotărâre – prezinta Ciocirlan Felicia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotriva –; 



                                - abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 42/20.10.2016. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Anghel Marian Viorel , 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 de 20.10.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                   ANGHEL MARIAN VIOREL 
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