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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 15.05.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 356 din data 04.05.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:  Curelea Bogdan,    Radu George , Smarandache Cornelia , Smarandache Dan , 
Tucan Dumitru , Anghel Marian  . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş , Ştirbu Camelia – consilier 
juridic , Anastasie Cornel  . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Pendiuc 
Silviu , ales să conducă şedinţa consiliului local  din 15.05.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 13. 
 Domnul Pendiuc Silviu , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
             1. Proiect de hotărâre referitor la   aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea şi 

desfăşurarea festivalului etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXI a – 29 mai 2014. 

  2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic 

General (PUG) al oraşului Balş .  

  3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea alocării unei sume  necesară desfăşurării 

activităţilor pentru prevenirea şi intervenţia la situaţiile de urgenţă din oraşul Balş .   

            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suplimentării  sumei  necesară pentru 
stimularea elevilor care s-au calificat la faza naţională a olimpiadelor şcolare . 

 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   aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea şi 

desfăşurarea festivalului etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXI a – 29 mai 2014. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 

D-na Gheorghe propune să se ia în calcul o sumă pentru stimularea elevilor care au fost 
premiaţi la concursurile judeţene . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus 
de d-na Gheorghe Mariana . 
Votează: - pentru – 13. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 52/15.05.2014. 
              2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic 

General (PUG) al oraşului Balş .  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Anastasie Cornel 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12 
               -abţineri – 1 (Matei Gerard) 
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 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 53/15.05.2014. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea alocării unei sume  necesară desfăşurării 

activităţilor pentru prevenirea şi intervenţia la situaţiile de urgenţă din oraşul Balş .   
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 54/15.05.2014. 

 

            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suplimentării  sumei  necesară pentru 

stimularea elevilor care s-au calificat la faza naţională a olimpiadelor şcolare . 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Smarandache Dan   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 55/15.05.2014. 
D-na Gheorghe Mariana solicită urgentarea execuţiei acoperişului de la Liceul Teoretic „ 
Petre Pandrea ” . 
 Nemaifiind alte discuţii, domnul  Pendiuc Silviu , 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 15.05.2014. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Pendiuc Silviu 

                                                                                                     
 
 

                                                                                                    SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 

 


