
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27.08.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.760 din data 20.08.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:Anghel Marian,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George .    
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş,Statie George-administrator public, 
Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local ,Cirtog 
Liselotte-Sef Serviciul Buget-Contabilitate,Ciontu Maria- inspector in cadrul Serv.I.D.L.A.P.din 
cadrul Primariei Bals,Furtuna Ioan- inspector in cadrul Serv.piete ,targuri si cimitire din cadrul 
Primariei Bals,Andrei Lupu-ziarist.  
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Smarandache 
Dan,  ales să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 27.08.2015,care constata ca sunt 
intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 15. 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri – 
 Domnul Smarandache Dan prezinta raportul nr.9092/25.08.2015,prin care solicita 
introducerea pe ordinea de zi a inca unui punct:”Proiect de hotarare referitor la alegerea 
presedintelui de sedinta al Consiliului local Bals” 
      Se supune la vot. 
           Voteaza: pentru- 15; 
                          împotrivă - ; 
                          abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

 
               1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice.  
             2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.          
             3.Proiect de hotarare referitor la stabilirea chiriei speciale ocazionale pentru balciul 
anual desfasurat in perioada 07-08.09.2015. 
              4.Proiect de hotarare referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical . 
             5. Proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului domeniului public şi 

privat . 
             6.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 

local Bals. 
             7. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            Domnul  preşedinte de şedinţă , Smarandache Dan supune la vot ordinea de zi , asa cum 
a fost completata.     
             Votează : - pentru – 15; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
               1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte. 



 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile-raport favorabil.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Tanasie Florin Silviu. 

            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1 (dl. Iordache Marin) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 96/27.08.2015. 
           2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.          

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile-raport favorabil.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Iordache Marin. 

            Nu sunt discutii. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 97/27.08.2015.      
            3.Proiect de hotarare referitor la stabilirea chiriei speciale ocazionale pentru balciul 
anual desfasurat in perioada 07-08.09.2015. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Furtuna Ioan. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile-raport favorabil. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Zamfira Gheorghe. 

             Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: - pentru – 15; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – ; 
            Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 98/27.08.2015. 
            4.Proiect de hotarare referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru-raport favorabil.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Militaru Eugen. 

             Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: - pentru – 15; 
                             -împotrivă –; 
                             -abţineri –;        
            Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 99/27.08.2015. 
            5. Proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului domeniului public şi 

privat . 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl.Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile- raport favorabil . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Vîlceloiu Gabriel. 

       La dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi participa si dnl. consilier Anghel Marian.  



      Domnul consilier local Tucan Dumitru intreaba cine va administra terenul in suprafata de 

10.000 m.p. cu destinatia de cimitir,domnul secretar raspunzand ca acest teren va fi 

administrat de Consiliul local Bals. 

      Nu mai sunt discutii.Se supune la vot proiectul de hotarare. 
      Votează: - pentru – 16; 
                      -împotrivă –; 
                      -abţineri –;        
      Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 100/27.08.2015. 
        6.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local 

Bals. 

Iniţiator: Presedinte de sedinta – Smarandache Dan. 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna.Stana Daniela. 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Turcitu Marin. 
            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1(Stana Daniela); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 101/27.08.2015. 
          7. Întrebări, interpelări, petiţii. 
        Doamna consilier local Stana Daniela intreaba reprezentantii Primariei Bals de ce 
sunt imprastiate gunoaiele pe langa tomberoane,atragand atentia ca societatea care se 
ocupa cu activitatea de salubrizare la nivelul orasului ar trebui sa-si faca treaba mai bine.               
            Dl. Anghel Marian a venit la sedinta ordinara mai tarziu,participand la dezbaterea si 
votarea punctelor 5 si 6 de pe ordinea de zi. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul  Smarandache Dan , 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 27.08.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 SMARANDACHE DAN 
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