
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 21.11.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1019/17.11.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsesc: 
Costache Ramona Ileana,Deloreanu Madalina Monica,Militaru Eugen Dumitru, Patru Mircea 
Marian si Tanasie Silviu Florin. 
 Participă:Dinu Constantin-secretarul UAT Bals, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 21.11.2016,care constata ca sunt intrunite 
conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 14;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –;    
            Preşedintele de şedinţă  prezintă următoarea ordine de zi: 

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. 

 
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 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 Dinu Constantin. 

       Proiectul de hotărâre – prezintă Stana Daniela. 
         Avand in vedere urgenta, motivata la sedinta extraordinara din data de 15.11.2016 si 
importanta acestui proiect de hotarare ,asa cum s-a hotarat la sedinta anterioara era necesara 
convocarea Consiliului Local Bals intr-o noua sedinta extraordinara in vederea dezbaterii si 
aprobarii acestui proiect.  
         Consilierii locali prezenti au inteles necesitatea modificarii contractului nr.2333/20.02.2006 
incheiat cu S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
Este adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.50/21.11.2016. 



            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 21.11.2016. 
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