
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 9 ianuarie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1 din data de 05.01.2018. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsesc: Dragan 
Gheorghe, Anghel Marian Viorel, Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Madalina Adelina,Osiac 
Ion,Statie George. 
 Participă; Hristea Marin- administrator public al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul oraşului 
Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , 
Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate. 
        Doamna presedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 13; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –;  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  
                     1.Proiect de hotarare referitor la aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul anilor precedenti a deficitului pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
      2.  Proiect de hotarare referitor la aprobarea includerii in bugetul local al orasului Bals 
a bugetului aferent activitatii Serviciului Administratia Piete,Targ si Cimitire. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 
     3. Proiect de hotarare referitor la imputernicirea a doua persoane ,salariati ai Serviciului 
Gestionare Caini Fara Stapan, sa foloseasca pusca CO2 pentru uz veterinar 11 mm cu 
tranchilizante ,din dotare. 

              Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 13; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
       1.Proiect de hotarare referitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor 
precedenti a deficitului pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
   Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate . 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 7;  



                                -împotrivă – 6( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Gheorghe 
Mariana,Moraru Mihaela,Tudor Vasile); 
                                -abţineri –; 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat,in conformitate cu 
art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea includerii in bugetul local al orasului 
Bals a bugetului aferent activitatii Serviciului Administratia Piete,Targ si Cimitire. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 
       Nu sunt discutii.Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

       Votează:    - pentru – 7;  
                         -împotrivă - ; 
                           -abţineri -6( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Gheorghe 
Mariana,Moraru Mihaela,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat,in conformitate cu 
art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
           3. Proiect de hotarare referitor la imputernicirea a doua persoane ,salariati ai Serviciului 
Gestionare Caini Fara Stapan, sa foloseasca pusca CO2 pentru uz veterinar 11 mm cu 
tranchilizante ,din dotare. 

              Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 7;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -6( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Gheorghe 
Mariana,Moraru Mihaela,Tudor Vasile); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.1/01.01.2018. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Costache Ramona Ileana, 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 09.01.2018 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Costache Ramona Ileana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 SECRETAR, 
                                                                                                            Dinu Constantin 



 


