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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 28 februarie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.268 din data de 26.02.2018. 
 La şedinţă sunt prezenţi 15 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 , 
Ciontu  Maria- inspector in cadrul Serviciului IDLAP.  
        Doamna presedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
Consilierul  local Tanasie Silviu doreste sa faca o precizare inainte de votarea procesului verbal incheiat 
la sedinta din 22.02.2018:cei 400.000 lei necesari in vederea realizarii obiectivului de investitii propus cu 
ocazia dezbaterii proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 2018 
vor fi alocati de la alte cheltuieli, dar nu de la cele de personal. 
 Consilier local Gheorghe Mariana face aceeasi precizare: suma de bani ce urmeaza sa fie alocata pentru 
realizarea amendamentului propus in sedinta anterioara va fi de la alte cheltuieli,nu de la cele de personal. 
         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 prelungirea valabilitatii preturilor si tarifelor aferente 
activitatii de furnizare a serviciilor de apa si de canalizare si a serviciilor conexe in orasul Bals de 
catre S.C. Compania de Apa  Olt S.A., aprobate prin HCL Bals nr.52/26.07.2018.  

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
     2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea chiriei actualizate pentru anul 2018,aplicabila 
titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri,realizate de Agentia 
Nationala pentru Locuinte in orasul Bals,blocul ANL situat in strada N.Balcescu nr.152. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
  Se supune la vot ordinea de zi. 
   Votează:    - pentru – 15;  
                     -împotrivă –  ; 
                     -abţineri -; 
Se incepe sedinta cu dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi. 
   1. Proiect de hotarare referitor la prelungirea valabilitatii preturilor si tarifelor aferente 
activitatii de furnizare a serviciilor de apa si de canalizare si a serviciilor conexe in orasul Bals de 
catre S.C. Compania de Apa  Olt S.A., aprobate prin HCL Bals nr.52/26.07.2017.  

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
Dinu Constantin da citire raportului compartimentului de specialitate si doreste sa faca o precizare: 
preturile si tarifele vor fi mentinute pana la prima solicitare a S.C. Compania de Apa  Olt S.A. de 
majorare a acestora. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 



             Votează:    - pentru – 6;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -9(Tanasie Silviu, Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache 
Ramona,Ciocirlan Felicia, Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Pirva 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. 
     2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea chiriei actualizate pentru anul 2018,aplicabila 
titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri,realizate de Agentia 
Nationala pentru Locuinte in orasul Bals,blocul ANL situat in strada N.Balcescu nr.152. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
                         Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
  Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialitate. 
  Consilier local Stana Daniela: doreste o situatie detaliata a locuintelor ANL care sa cuprinda: 

- cate locuinte sunt neocupate; 
- cate contracte de inchiriere au fost reziliate in 2017; 
- cate contracte de inchiriere au fost incheiate in urma rezilierii celorlalte; 

   La urmatoarea sedinta sa fie prezentat un raport. 
   Consilier local Cirtog Marius: doreste o situatie detaliata a restantierilor: 

- cine sunt restantierii; 
- valoarea restantelor; 
- pe cate luni; 

        Se supune la vot proiectul de hotarare. 
        Voteaza :- pentru-13; 
                        -impotriva-; 
                       -abtineri-2(Costache Ramona Ileana,Grigoriu Carmen);      
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.14/28.02.2018. 
            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 28.02.2018. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Costache Ramona Ileana 
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