
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 14.06.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.412/09.06.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19.Lipsesc:Costache Ramona,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe Mariana,Tudor Vasile. 
            Participă: Hristea Marin-administrator public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica 
Liliana-consilier juridic in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local Bals. 
             Invitati:-reprezentanti ai S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Badanoiu Marian Ovidiu,ales 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 14.06.2017,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 15;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare practicate de S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 

             Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi:     
             Votează : - pentru – 15; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
  Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare practicate de S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Statie George. 
Dl.presedinte de sedinta ii invita pe reprezentantii S.C. SALUBRIS S.A. Slatina sa explice 

consilierilor locali prezenti pe ce se intemeiaza cererea de actualizare a tarifelor practicate la 

nivelul UAT Bals. 

Directorul economic al societatii informeaza ca tarifele nu au mai fost majorate din anul 2012.De 

atunci si pana in prezent, salariul minim pe economie s-a dublat, au crescut cheltuielile 

materiale,cele cu utilajele folosite, contributiile.In concluzie societatea pe care o reprezinta nu mai 

poate functiona practicand tarifele actuale. 

Majoritatea consilierilor locali se plang de lipsa curateniei la nivelul orasului si constata ca tarifele 

propuse depasesc puterea cetatenilor.Sunt de acord ca este necesara o majorare avand in vedere 

cresterea salariului minim pe economie,dar nu in varianta propusa de S.C. SALUBRIS S.A. 

Slatina. 

Consilierul local Anghel MarianViorel constata ca maturatul manual pe strazi si trotuare creste de 

la 11,95 lei cu TVA in 2012 la 34,86 lei cu TVA in 2017, pentru 1000 mp.Propune o crestere de 

pana la 25 lei cu TVA, incepand cu 01.07.2017,celelalte tarife propuse in proiect ramanand 

neschimbate. 

Consilierul local Dragan Gheorghe propune ca tariful pentru deseurile menajere sortate 

necompactate de la agentii economici si de la persoane fizice sa fie de la 01.07.2017 de 61,14 lei 

cu TVA si de la 01.01.2018 sa fie de 74,49 lei cu TVA. 

Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Bals. 



           
               Votează:    - pentru –1;  
                                -împotrivă -9(Anghel Marian Viorel,Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban 
Felicia Adelina, Dragan Gheorghe,Frunza Alexandru, Grigoriu Carmen Daniela,Moraru Mihaela-
Corina, Osiac Ion, Cirtog Marius,) ; 
                                -abţineri –5(Badea Vanina,Stana Daniela,Statie George,Militaru Eugen,Patru 
Mircea); 
           Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl.Anghel Marian Viorel. 
             Votează:    - pentru –10;  
                                -împotrivă -5(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina, Moraru 
Mihaela-Corina, Osiac Ion, Cirtog Marius,) ; 
                                -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 43/14.06.2017. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru,Badanoiu Marian Ovidiu , 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 14.06.2017. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  BADANOIU MARIAN OVIDIU 
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