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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

  
           Încheiat azi, 28.05.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 370 din data 23.05.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:  Curelea Bogdan  . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş , Ştirbu Camelia – consilier 
juridic , Statie George – administrator public, Truţă Mihai , Iova Zoica , Butaru Daniel , 
Barbu Florin   . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Pendiuc 
Silviu , ales să conducă şedinţa consiliului local  din 28.05.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 18. 
 Domnul Pendiuc Silviu , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 

             1. Proiect de hotărâre referitor la transportul local public de persoane 

efectuat cu microbuzul şcolar aflat în dotarea Primăriei oraşului Balş . 
  
             2. Proiect  de hotărâre referitor la aprobarea statutului  oraşului Balş . 
             
              3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contavalorii navetei cadrelor 

didactice pe luna aprilie 2014 . 
             
            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind creşterea 

şi deţinerea animalelor  domestice din oraşul Balş  . 
             
     Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 18. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
              

             1. Proiect de hotărâre referitor la transportul local public de persoane 

efectuat cu microbuzul şcolar aflat în dotarea Primăriei oraşului Balş . 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Iova Zoica 
         Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 18 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.05.2014. 

 

          2. Proiect  de hotărâre referitor la aprobarea statutului  oraşului Balş . 
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          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
          Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 18 
          Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 58/28.05.2014. 
 
            3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contavalorii navetei cadrelor 

didactice pe luna aprilie 2014 . 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
          Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Gheorghe Mariana 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 18 
          Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 59/28.05.2014. 
 
            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind creşterea 

şi deţinerea animalelor  domestice din oraşul Balş  . 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Truţă Ion Mihai 
          Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 18 
         Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/28.05.2014. 
 

 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 28.05.2014. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Pendiuc Silviu 
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