
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  28 septembrie 2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 

convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.704 din data de 28.09.2018. 

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

            Lipsa: Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela Corina,Patru Mircea Marian,Tudor Vasile.Doamna 

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

 Participă:Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Iova Zoica - inspectori in cadrul Serviciului 

IDLAP. 

         Domnul 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  - 13; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

            Preşedintele de şedinţă  prezintă următoarea ordine de zi:   

         1.Proiect de hotarare referitor la solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru 

emiterea avizului conform in vederea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt si  realizarii investitiei ” Imbunatatirea serviciilor recreative 

in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

  2.Proiect de hotarare referitor la: aprobare documentaţie tehnico – economică faza Studiu de 

fezabilitate  si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei” Imbunatatirea 

serviciilor recreative in orasul Bals – Construire Centru Multifunctional in orasul 

Bals,jud.Olt – Componenta A si documentaţie tehnico – economică faza Studiu de 

fezabilitate  cu elemente de DALI si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii 

investitiei” Imbunatatirea spatiului public in orasul Bals – Amenajare zona de agrement 

(Balta Garii) si drum de acces(str.Nufarului) – Componenta B. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  
Domnul  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 solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru 

emiterea avizului conform in vederea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt si  realizarii investitiei ” Imbunatatirea serviciilor 

recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 



 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

    Dinu Constantin explica de ce este necesar acest aviz. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –13;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.70/28.09.2018. 

    2.Proiect de hotarare referitor la: aprobare documentaţie tehnico – economică faza Studiu 

de fezabilitate  si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei” Imbunatatirea 

serviciilor recreative in orasul Bals – Construire Centru Multifunctional in orasul 

Bals,jud.Olt – Componenta A si documentaţie tehnico – economică faza Studiu de 

fezabilitate  cu elemente de DALI si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii 

investitiei” Imbunatatirea spatiului public in orasul Bals – Amenajare zona de agrement 

(Balta Garii) si drum de acces(str.Nufarului) – Componenta B. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

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

             Votează:    - pentru –13;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.71/28.09.2018. 

   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 28.09.2018. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                       FRUNZA ALEXANDRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


