
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi 1 septembrie 2017, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 679 din data de 01.09.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc: Badea Vanina, Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina,Costache Ramona-Ileana,Deloreanu 
Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Patru Mircea-Marian,Stana Daniela,Statie George,Tanasie 
Florin Silviu.  
 Participă: Primarul orasului Bals-Teodosescu Madalin-Ady, Hristea Marin-Administratorul 
orasului Bals,Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local ,Fumureanu Ionut-administrator S.C. APA 
CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
            Se constata lipsa presedintelui de sedinta, Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina, aleasa sa conduca 
sedintele de Consiliu Local prin H.C.L. nr.45/28.06.2017. 
             Avand in vedere acest lucru si in conformitate cu art.47 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, care prevede ca in cazul in care lipseste presedintele de sedinta se 
alege,prin hotarare, un altul care va conduce lucrarile sedintei, cu votul majoritatii consilierilor locali 
prezenti, doamna Grigoriu Carmen Daniela propune ca aceasta sedinta sa fie condusa de dl. consilier 
Anghel Marian Viorel. 
            Se supune la vot propunerea . 
            Votează:    pentru  - 10; 
                              împotrivă - ; 
                             abţineri –; 
         Este adoptata Hotărârea Consiliului Local nr. 55/01.09.2017 iar lucrarile sedintei vor fi 
conduse de dl.Anghel Marian Viorel.. 
         Domnul consilier Anghel Marian Viorel  constata ca sunt intrunite conditiile legale privind 
tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 10; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
   1. Proiect de hotarare referitor la solicitarea de intrare in faliment a S.C. APA CANAL 

OLTETUL S.R.L.Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

   2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect 

consultanta,asistenta si reprezentare juridica . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen 
            Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 10; 



                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
1. . Proiect de hotarare referitor la solicitarea de intrare in faliment a S.C. APA CANAL 

OLTETUL S.R.L.Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Domnul Fumureanu Ionut prezinta consilierilor locali situatia societatii pe care o 

administreaza.Se impune solicitarea falimentului acesteia deoarece din cauza faptului ca nu s-a 

putut declara TVA-ul, nu a putut fi incasat de la populatie,fapt ce a generat datorii foarte mari, pe 

care societatea nu le mai poate achita.Mai mult de atat,incepand cu 1 august 2017 serviciul de 

apa si canalizare a fost delegat catre Compania de Apa Olt S.A. aceasta preluand si toti 

salariatii.Prin urmare nu mai are obiect de activitate si nici salariati,astfel ca in conformitate cu 

prevederile actului constitutiv si actelor normative in materie se impune solicitarea falimentului. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 56/01.09.2017. 
      2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect 

consultanta,asistenta si reprezentare juridica . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen 

Primarul orasului Bals informeaza consilierii locali prezenti ca exista litigii cu cei de la 

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.,deoarece a fost facturat un consum exagerat de 

curent electric la cateva puncte din orasul Bals, nejustificat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 57/01.09.2017. 
            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 01.09.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                    ANGHEL MARIAN VIOREL 
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