
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 19.09.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.609/15.09.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipsesc:. Badanoiu Marian Ovidiu 

Ciocirlan Serban Felicia Adelina 

Cirtog Marius 

            Costache Ramona Ileana 

            Deloreanu Madalina Monica 

            Gheorghe Mariana 

            Moraru Mihaela Corina 

            Osiac Ion 

            Tudor Vasile 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Dragan Gheorghe,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 19.09.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 10;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 

canalizare “ Oltul”.  

      2.Proiect de hotarare  referitor la actualizarea  domeniului public al orasului Bals.  
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 10; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 

canalizare “ Oltul”.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 



   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul si care se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar 
un numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 
         2. Proiect de hotarare  referitor la actualizarea  domeniului public al orasului Bals.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Stana Daniela.  

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul si care se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar 
un numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Dragan Gheorghe , 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 19.09.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
DRAGAN GHEORGHE 

 
 

            

 

          

 


