
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi, 07.04.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 296 din data 04.04.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:Anghel Marian ,Matei Gerard  , Dragan Gheorghe,Pendiuc Petre-Silviu,Radu 
George,Tudor Vasile . 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Stoian Ion – inspector 
în cadrul Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Militaru 
Eugen , ales să conducă şedinţa  Consiliului Local . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 13. 
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la vânzarea terenului în suprafaţă de 1990 mp , 
situat în strada Cireşului nr. 100 şi aprobarea preţului vânzării  

2.  Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului ,, Înfiinţarea 
Centrului Cultural Orăşenesc Balş ”  

 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 13. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre referitor la vânzarea terenului în suprafaţă de 1990 mp , 
situat în strada Cireşului nr. 100 şi aprobarea preţului vânzării  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Dinu Constantin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Vilceloiu Gabriel  
 D-na Smarandache solicita introducerea unui amendament si terenul  terenul sa fie 
scos la licitatie.Tot doamna Viceprimar solicita modificarea art. 7 din caietul de sarcini astfel 
incat licitatia sa fie cu deschisa cu strigare.  
 De asemeni, domnul Tanase, arata ca avand in vedere ca nu s-a stabilit pretul de 
pornire la licitatie astfel cum se stabilise in sedinta din data de 04.04.2014, solicita ca pretul 
de pornire sa fie stabilit printro alta hotarare intro  sedinta ulterioara. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu toate amendamentele aratate anterior . 
             Votează: - pentru – 13 ; 
Este adoptata hotararea Consiliului Local nr.35/07.04.2014 

2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului ,, Înfiinţarea Centrului 
Cultural Orăşenesc Balş ”  

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-l Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre 
             Votează: - pentru – 13 ; 
Este adoptata hotararea Consiliului Local nr.36/07.04.2014 
Nemaifiind alte discuţii, domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 
epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei Consiliului 
Local Balş din data de 07.04.2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                    Militaru Eugen                                                                                                                     
                                                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                          JR. DINU CONSTANTIN    


