
CONSILIUL LOCAL BALS 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 15 martie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.313 din data de 12.03.2018. 
 La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 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.  
            Se constata lipsa presedintelui de sedinta, Costache Ramona Ileana, aleasa sa conduca 
sedintele de Consiliu Local prin H.C.L. nr.102/28.12.2017. 
             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, domnul Dragan Gheorghe propune ca aceasta sedinta sa fie condusa de dl. 
consilier Militaru Eugen Dumitru. 
            Se supune la vot propunerea consilierului local Dragan Gheorghe. 
            Votează:    pentru  - 11; 
                              împotrivă - ; 
                             abţineri –; 
         Este adoptata Hotărârea Consiliului Local nr. 15/15.03.2018 iar lucrarile sedintei vor fi 
conduse de dl.Militaru Eugen Dumitru. 
         Domnul consilier Militaru Eugen Dumitru  constata ca sunt intrunite conditiile legale 
privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 12; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –;  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:   

1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2018. 
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  
       Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George 

    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii perioadei de tragere si a 
perioadei de gratie cu inca 12 luni a contractului de credit nr.2-ACR din data de 11.03.2016 
incheiat cu Banca de Export Import a Romaniei – EXIMBANK S.A.  
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
       Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George 

Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 12; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2018. 



                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  
       Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George               

      Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
      Avand in vedere ca dl.Statie George lipseste,proiectul de hotarare este prezentat de dl.Frunza 
Alexandru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -; 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.16/15.03.2018. 
    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii perioadei de tragere si a 
perioadei de gratie cu inca 12 luni a contractului de credit nr.2-ACR din data de 11.03.2016 
incheiat cu Banca de Export Import a Romaniei – EXIMBANK S.A.  
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
       Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George 

Dl.Dinu Constantin da citire raportului compartimentului de specialitate si explica necesitatea adoptarii 
acestei hotarari.Proiectul de hotarare este prezentat de dl.Frunza Alexandru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -; 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.17/15.03.2018. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Militaru Eugen Dumitru, 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 15.03.2018. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Militaru Eugen Dumitru 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                 Dinu Constantin 


