
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 18 iulie 2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.562 din data de 17.07.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

            Lipsa:Badea Vanina Elena,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Costache Ramona-Ileana,Deloreanu 

Monica-Madalina,Dragan Gheorghe,Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Statie George,Tudor Vasile. 

 Participă: Dinu Constantin – secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 

Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local. 

         Domnul consilier Frunza Alexandru,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 aprobarea cererii de finantare pentru obiectivul de 

investitii” Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3, 

str.Nicolae Balcescu nr.193,195,197 din loc.Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor aferente de la 

data implementarii proiectului.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian  

             Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen 

2. Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in HCL 

nr.31/28.06.2018.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

3.  Proiect de hotarare referitor la modificare Anexa la HCL Bals nr.96/28.12.2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen 

   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 aprobarea cererii de finantare pentru obiectivul de 

investitii” Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3, 

str.Nicolae Balcescu nr.193,195,197 din loc.Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor aferente de la 

data implementarii proiectului.  

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin  

             Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen 

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

             Votează:    - pentru – 10;  

                                -împotrivă –  ; 



                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.36/18.07.2018. 

2.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in HCL 

nr.31/28.06.2018.  

    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. 

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

             Votează:    - pentru – 10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.37/18.07.2018. 

       3.Proiect de hotarare referitor la modificare Anexa la HCL Bals nr.96/28.12.2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Militaru Eugen 

            Nu sunt discutii.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 9;  

                                -împotrivă –  1( Cirtog Virgil); 

                                -abţineri -; 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 

  Nu mai sunt alte discutii.     

   Avand in vedere acest lucru, domnul Frunza Alexandru, 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 18.07.2018. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                              Frunza Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


