
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

   Încheiat azi 27 februarie  2019, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.178 din data de 21.02.2019. 

   La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

   Lipsa: Patru Mircea Marian. 

   Participă: Hristea Marian- administrator public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – 

consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Ciontu Maria si Iova 

Zoica- inspectori in cadrul Serviciului IDLAP. 

   Presedinte de sedinta este doamna consilier local Pirva Mihaela Corina, care constata ca sunt intrunite 

conditiile legale privind tinerea sedintei . 

   Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

   Votează: - pentru  - 18; 

                  - împotrivă - ; 

                  - abţineri –; 

   Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare  referitor la: aprobarea chiriei actualizate pentru anul 2019,aplicabila 

titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri,realizate de Agentia 

Nationala pentru Locuinte in orasul Bals,blocul ANL situat in strada N.Balcescu nr.152. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

2. Proiect de hotarare referitor la actualizarea tarifului maximal de distanta practicat in 

activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza orasului Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

3. Proiect de hotarare referitor la acordarea autorizatiilor de taxi pentru transportatorii 

autorizati. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

      4.Intrebari,interpelari,petitii. 

   Se supune la vot ordinea de zi: 
   Votează:    - pentru – 18; 

                   -împotrivă - ; 

                   -abţineri -; 

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

1. Proiect de hotarare  referitor la: aprobarea chiriei actualizate pentru anul 2019,aplicabila 

titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri,realizate de Agentia 

Nationala pentru Locuinte in orasul Bals,blocul ANL situat in strada N.Balcescu nr.152. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

   Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialitate: in fiecare an chiria 

aplicabila titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri ,realizate de 

A.N.L. , se actualizeaza cu rata inflatiei.Cuantumul chiriei,defalcat, face obiectul celor doua 

anexe la proiectul de hotarare. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 16; 

                     -abtineri –2(Costache Ramona Ileana, Osiac Ion); 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.6/27.02.2019. 

2. Proiect de hotarare referitor la actualizarea tarifului maximal de distanta practicat in 

activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza orasului Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

Iova Zoica: tariful practicat in activitatea de transport persoane in regim de taxi nu a mai fost 

majorat din anul 2007. In urma cererilor facute de detinatorii de taxiuri si a raportului de 

expertiza depus, se solicita majorarea acestuia. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

   Votează:    - pentru –15; 

                     -împotrivă - ; 

                     -abţineri -3(Dragan Gheorghe, Osiac Ion, Tucan Dumitru); 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.7/27.02.2019. 

3. Proiect de hotarare referitor la acordarea autorizatiilor de taxi pentru transportatorii 

autorizati. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

Iova Zoica: in urma solicitarilor depuse si a procesului verbal intocmit de comisia de 

analiza,evaluare si adjudecare se propune acordarea autorizatiilor de taxi transportatorilor 

autorizati nominalizati in art.1 la proiect. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

   Votează:    - pentru – 17; 

                      -împotrivă - ; 

                     -abţineri -1( Osiac Ion); 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.8/27.02.2019. 

   4.  Întrebări, interpelări, petiţii. 

   Gheorghe Mariana: constata ca pe ordinea de zi nu a fost introdus proiectul referitor la 

aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in 

orasul Bals din jud.Olt. 

Dinu Constantin: proiectul a fost supus dezbaterii publice, dar exista nelamuriri in ceea ce 

priveste cuantumul taxei, a modului in care s-a ajuns la acea suma. De aceea, am cerut explicatii 

Asociatiei ADI OLT ECO si Consiliului Judetean Olt.Dupa ce vom primi documentele solicitate 

si ne vom lamuri cu privire la taxa,proiectul va fi pus pe ordinea de zi. 
   Nu mai sunt alte discutii. 



   Avand in vedere acest lucru, doamna Pirva Mihaela Corina, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 

epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Balş din data 27.02.2019. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                           Pirva Mihaela Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

                                                                                                            Dinu Constantin 

 


