
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 
  
 
 
 

PROCES VERBAL 
  
 
  
 
Încheiat azi, 26.07.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin Dispoziţia 
primarului oraşului Balş nr.480/21.07.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Participă:Dinu Constantin-secretar Primaria oras Bals, Dica Liliana-consilier juridic in cadrul 
aparatului de lucru al Consiliului Local Bals, Cirtog Ionela – sef serviciu Buget –Contabilitate, 
Motatu Mariana-compartiment Resurse-Umane.Grecu Constantin-reprezentant S.C. APA CANAL 
OLTETUL S.R.L. Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna Ciocirlan-Serban Felicia-
Adelina,aleasa să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 26.07.2017,care constata ca sunt 
intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor interne 

pe anul 2017. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

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

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea inregistrarii Primariei orasului Bals in 

Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand 

cardul bancar si a comisionului perceput de Banca Transilvania in calitate de 

furnizor de servicii selectat. 

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

Proiectul de hotărâre – prezintă  Frunza Alexandru. 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor masuri privind delegarea gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. COMPANIA DE 

APA OLT S.A. incepand cu data de 01.08.2017 pana la semnarea actului aditional la 

contractul de delegare.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Cirtog Marius. 
Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi :     

             Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 



 

 

                               abţineri –; 
  Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor interne 

pe anul 2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Statie George. 
 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot . 
 Votează : - pentru – 16; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 1( Cirtog Virgil); 
Este adoptata Hotararea Consililui Local nr.50/26.07.2017. 
 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea inregistrarii Primariei orasului Bals in 

Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand 

cardul bancar si a comisionului perceput de Banca Transilvania in calitate de 

furnizor de servicii selectat. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Frunza Alexandru. 
Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare . 
Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
Este adoptata Hotararea Consililui Local nr.51/26.07.2017. 
 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor masuri privind delegarea gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. COMPANIA DE 

APA OLT S.A. incepand cu data de 01.08.2017 pana la semnarea actului aditional la 

contractul de delegare.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Cirtog Marius. 
Consilier local Cirtog Marius propune un amendament la acest proiect de hotarare ,in sensul 
mentinerii pe o perioada de 6(sase) luni si a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului 
de apa si canalizare in orasul Bals. 
In ceea ce priveste redeventa,aceasta va fi in cuantum de 12600 lei/an. 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus.  
Votează : - pentru – 15; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –2(Costache Ramona,Patru Mircea) 
Este adoptata Hotararea Consililui Local nr.52/26.07.2017. 
            Nu mai sunt alte discutii.     



 

 

            Avand in vedere acest lucru,Ciocirlan Serban Felicia Adelina , 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 26.07.2017. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
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                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                    JR.DINU CONSTANTIN 

 
 


