
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

   Încheiat azi 28 martie  2019, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 

primarului oraşului Balş nr.238 din data de 22.03.2019. 

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

   Participă: 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 . 

   Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

   Votează: - pentru  - 19; 

                  - împotrivă - ; 

                  - abţineri –; 

   Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  

1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a orasului 

Bals, pentru anul 2018. 

2. Proiect de hotarare  referitor la suplimentarea numarului locurilor de asteptare a taxiurilor 

in raport cu numarul de autorizatii taxi atribuite si stabilirea noilor amplasamente. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

3. Proiect de hotarare referitor la stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii inscrisi la 

Cresa nr.1 Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

4. Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

Iniţiator: Consilier local – Pirva Mihaela Corina 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

       5.Intrebari,interpelari,petitii. 

   Se supune la vot ordinea de zi: 
   Votează:    - pentru – 19; 

                     -împotrivă - ; 

                     -abţineri -; 

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

1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a orasului 

Bals, pentru anul 2018. 

   In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

este prezentat raportul anual privind starea economica,sociala si de mediu a orasului. 



2. Proiect de hotarare  referitor la suplimentarea numarului locurilor de asteptare a taxiurilor 

in raport cu numarul de autorizatii taxi atribuite si stabilirea noilor amplasamente. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

Iova Zoica:in baza HCL Bals nr.18/09.03.2017 s-a stabilit numarul maxim de autorizatii taxi ce 

pot fi acordate in orasul Bals-84-, iar prin HCL Bals nr.8/27.02.2019 s-a aprobat acordarea unui 

numar de 17 autorizatii taxi unor prestatori ai acestui serviciu.Avand in vedere acest lucru este 

necesar sa se suplimenteze numarul locurilor de asteptare a taxiurilor in raport cu numarul de 

autorizatii atribuite.Noile amplasamente propuse sunt trecute in proiectul de hotarare. 

Consilierii locali Gheorghe Mariana si Anghel Marian cer lamuriri referitoare la amplasamente. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 19; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.10/28.03.2019. 

3. Proiect de hotarare referitor la stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii inscrisi la 

Cresa nr.1 Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

Dica Liliana: in prezent,la Cresa nr.1, alocatia de hrana este de 7 lei/zi/copil,o suma insuficienta pentru 

acoperirea necesarului zilnic de hrana al copiilor.Parintii copiilor inscrisi la cresa, solicita majorarea 

sumei la 10 lei/zi/copil.Tabelul cu semnaturile parintilor este atasat proiectului de hotarare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 19; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.11/28.03.2019. 

4. Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

Iniţiator: Consilier local – Pirva Mihaela Corina 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

Mandatul de trei luni al doamnei consilier Pirva Mihaela Corina expira la 1 aprilie.Se propune 

pentru urmatorul mandat domnul consilier Osiac Ion. 

Osiac Ion: refuz sa preiau functia de presedinte de sedinta.O propun pe doamna consilier 

Gheorghe Mariana. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 18; 

                     -abtineri –1( Gheorghe Mariana); 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.12/28.03.2019. 

       5.Intrebari,interpelari,petitii. 

I se comunica doamnei consilier Gheorghe Mariana raspunsul la interpelarea pe care a formulat-o in 

legatura cu permisele de libera trecere( nr.4788/12.03.2019). 

   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 ordinare a  Consiliului Local 

Balş din data 28.03.2019. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                           Pirva Mihaela Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

                                                                                                            Dinu Constantin 

 


