
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 15.11.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.943/10.11.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsesc: 
Cirtog Marius,Costache Ramona Ileana,Deloreanu Madalina Monica,Osiac Ion si Patru Mircea 
Marian. 
 Participă: Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului 
Local Bals,Cirtog Ionela-sef serviciu Buget- Contabilitate . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 15.11.2016,care constata ca sunt intrunite 
conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 14;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –;    
       Domnul presedinte de sedinta  prezinta adresa  nr.24590/15.11.2016, prin care primarul 
orasului  Balş  solicita completarea  ordinii de zi in conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu urmatorul proiect: 
        1.Proiect de hotarare  referitor la modificare contract de concesiune nr.2333/20.02.2006 
privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals.  
        Se supune la vot: 
        Votează:    - pentru – 14;  
                           -împotrivă - ; 
                           -abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi, asa cum a fost ea completata: 

1. Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local si virari de credite intre 
capitole bugetare pe anul 2016. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Hristea Marin. 

2. Proiect de hotarare  referitor la modificare contract de concesiune 
nr.2333/20.02.2006 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din 
orasul Bals. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dica Liliana. 

       Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George. 
 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 14; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 



 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local si virari de credite intre 

capitole bugetare pe anul 2016. 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Hristea Marin. 
        Nu sunt discutii. 
        Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
   Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 49/15.11.2016. 

2. Proiect de hotarare  referitor la modificare contract de concesiune 
nr.2333/20.02.2006 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din 
orasul Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dica Liliana. 

       Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George. 
         Dna.Dica Liliana motiveaza urgenta introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect:  

- asa cum reiese din expunerea de motive a primarului orasului Bals prin HCL 
nr.92/18.12.2008 ne-am asociat cu Consiliul Judetean Olt si cu localitatile din jud.Olt in 
vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”,iar in baza 
HCL nr.5/28.01.2010 Consiliul Local Bals a aprobat asocierea cu Consiliul Judetean Olt 
si cu alte consilii locale interesate in jud.Olt pentru finantarea din Fondul de Coeziune al 
Uniunii Europene a proiectului „Managementul Integrat al Deseurilor in jud.Olt”.Scopul 
acestei asocieri este acela de a implementa acest proiect si de a 
infiinta,organiza,reglementa,finanta,exploata,monitoriza si gestiona in comun serviciile 
publice comunitare de salubrizare a localitatilor.In acest sens,ADI OLT ECO elaboreaza 
si aproba documentatiile de atribuire a contractelor de delegare,conditiile de participare 
si criteriile de selectie a operatorilor.De aceea,in vederea organizarii licitatiei este 
necesar sa se modifice clauzele contractului de concesiune nr.2333/20.02.2006 incheiat 
cu operatorul S.C. SALUBRIS S.A. Slatina in ceea ce priveste activitatile de colectare si 
transport al deseurilor si a celor asimilate acestora in sensul ca aceste activitati nu vor 
mai face obiectul contractului de concesiune incepand cu data intrarii in vigoare a 
contractului de delegare a gestiunii la nivelul jud.Olt, pe care ADI OLT ECO il va 
incheia in numele si pentru orasul Bals cu operatorul de salubritate desemnat in urma 
licitatiei publice. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –5(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia 
Adelina,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-Corina,Tudor Vasile); 
          Pentru ca acest proiect sa fie aprobat era necesar un numar de 13 voturi „pentru”.Prin 
urmare proiectul va fi dezbatut si supus aprobarii Consiliului Local Bals in urmatoarea sedinta. 
            Nu mai sunt alte discutii.     



            Avand in vedere acest lucru, domnul Anghel Marian Viorel , 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 15.11.2016. 
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