
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

   Încheiat azi 7 martie  2019, în şedinţa de indata a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 

primarului oraşului Balş nr.223 din data de 07.03.2019. 

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

   Lipsa: Cirtog Marius,Costache Ramona-Ileana,Dragan Gheorghe,Gheorghe Mariana,Patru Mircea 

Marian,Stana Daniela,Statie George,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile. 

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

consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Iova Zoica- inspector in 

cadrul Serviciului IDLAP. 

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

conditiile legale privind tinerea sedintei . 

  Secretarul UAT Bals explica de ce a fost convocata sedinta de indata: Primaria orasului Bals a depus un 

proiect in vederea atragerii de fonduri pentru cresterea eficientei energetice a corpului principal al 

Liceului Teoretic Petre Pandrea.In urma verificarii documentatiei transmise,in vederea finalizarii etapei 

de contractare a cererii de finantare este necesara completarea HCL Bals nr.102/11.12.2018 privind 

aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic 

Petre Pandrea Bals” si a cheltuielilor legate de acesta cu inca doua articole,in conformitate cu 

cerintele ghidului,in sensul aprobarii de catre consiliul local si a cheltuielilor conexe ce pot 

aparea pe durata implementarii proiectului.Termenul de depunere a hotararii este foarte scurt si 

de aceea s-a luat decizia convocarii Consiliului Local Bals in sedinta de indata, intrunindu-se 

conditiile impuse de art.39 alin.(4).  
   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 completarea HCL Bals nr.102/11.12.2018 privind 

aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului 

Teoretic Petre Pandrea Bals” si a cheltuielilor legate de acesta.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tucan Dumitru 

   Se 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 completarea HCL Bals nr.102/11.12.2018 privind 

aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului 

Teoretic Petre Pandrea Bals” si a cheltuielilor legate de acesta.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica  



            Proiectul de hotărâre – prezintă Tucan Dumitru 

Iova Zoica:asa cum a explicat si secretarul UAT Bals trebuie aprobate si cheltuielile conexe ce 

pot aparea pe durata implementarii proiectului. Daca nu se completeaza hotararea in 

conformitate cu cerintele ghidului, exista posibilitatea respingerii cererii de finantare. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 10; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.9/07.03.2019. 

   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 de indata a  Consiliului 

Local Balş din data 07.03.2019. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                           Pirva Mihaela Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

                                                                                                            Dinu Constantin 

 


