
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  10 octombrie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 

convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.747 din data de 09.10.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 17 aflati in functie. 

            Lipsa: Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban FeliciA Adelina,Cirtog Marius,Costache 

Ramona Ileana,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela Corina,Patru Mircea Marian.Doamna Grigoriu Carmen 

Daniela si domnul Militaru Eugen Dumitru si-au dat demisia din Consiliul Local Bals. 

 Participă:Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Ciontu Maria - inspector in cadrul Serviciului 

IDLAP, Cirtog Ionela,- Sef Serviciu Buget-Contabilitate . 

         Avand in vedere ca doamna Gheorghe Mariana,aleasa presedinte de sedinta lipseste, in conformitate 

cu prevederile legale se procedeaza la alegerea altui presedinte de sedinta. 

        Domnul Anghel Marian Viorel o propune pe Badea Vanina Elena. 

        Se supune la vot. 

        Votează:  pentru  - 10; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

Doamna Badea Vanina Elena,presedinte de sedinta,  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 rectificare buget local pe anul 2018 si virari de credite intre 

capitole bugetare. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  

Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George 

2. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din HCL  Bals nr.32/26.04.2017 

referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea,exploatarea si 

administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din 

orasul Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 

sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Casei de Cultura a orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Voicu Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Dragan Gheorghe 
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 rectificare buget local pe anul 2018 si virari de credite intre 

capitole bugetare. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  

Proiectul de hotărâre – prezinta Statie George 

    Cirtog Ionela explica necesitatea aprobarii acestei rectificari. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –9;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Statie George); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.72/10.10.2018. 

2. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din HCL  Bals nr.32/26.04.2017 

referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea,exploatarea si 

administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din orasul 

Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 

si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

Ciontu Maria informeaza consilierii prezenti ca doamna Badan Mihaela si-a dat demisia 

din comisie si trebuie inlocuita. 

Stana Daniela propune amanarea acestui proiect de hotarare. 
Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Casei de Cultura a orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezinta Dragan Gheorghe 
Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.73/10.10.2018. 

   Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Badea Vanina Elena, 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 10.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Badea Vanina Elena 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 


