
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 20 iunie 2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.496 din data de 18.06.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

 Participă: Hristea Marian-administratorul public al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul 

oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 

Local , Nicolici Augustin- referent UAT Bals. 

         Doamna consilier Deloreanu Madalina Monica,presedinte de sedinta,  constata ca sunt 

intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 Votează:  pentru  - 13; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –;  

            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.2B,jud.Olt.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

   Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     

             Votează : - pentru – 13; 

                               împotrivă - ; 

                               abţineri –; 

 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.2B,jud.Olt.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen 

     Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate si explica urgenta adoptarii 

acestor doua proiecte: Primaria Bals intentioneaza sa depuna doua proiecte cu finantare europeana cu 

termen sfarsitul lunii iunie.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 13;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.29/20.06.2018. 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 



             Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

    Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate. 

            Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 13;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.30/20.06.2018. 

       Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Deloreanu Madalina Monica, 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 20.06.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                     Deloreanu Madalina Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


