
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 24.09.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.817din data 16.09.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseste:Matei Gerard Tudorica.    
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  
cadrul aparatului permanent al Consiliului Local ,Fumureanu Ionut- administrator S.C. APA 
CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna consilier Stana Daniela,  aleasa 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 24.09.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 18;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri – 
 Doamana Stana Daniela prezinta adresele  Primarului orasului Bals, nr.9957/22.09.2015, prin 
care solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3:” Proiect de hotarare referitor la aprobarea 
pretului pentru distributia si furnizarea energiei termice pentru Liceul teoretic „Petre Pandrea”, 
conform contractului de prestari anexat”, precum si adresa nr.10.053/23.09.2015 prin care solicita 
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 7:”Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii 
terenului in suprafata de 304 mp, situat in Bals,str.N.Balcescu,langa S.C. TERMEX S.A. Bals si a 
documentatiei de atribuire privind vanzarea”. 
           Se supune la vot. 
           Voteaza:- pentru- 18; 
                          -împotrivă - ; 
                          -abţineri – 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
             1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a structurii de personal a S.C. 
APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals.     

 
           2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea preturilor si tarifelor prntru serviciile publice de 
alimentare cu apa si de canalizare, tarife pentru servicii conexe(vidanjare,curatire 
canal,bransamente,racorduri,avize,transporturi,asistenta tehnica,etc), prestate de S.C. APA 
CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
 

            3. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul”a 
Consiliilor locale Serbanesti,Tia Mare,Gostavatu,Babiciu,Izbiceni,Farcasele,Scarisoara. 
 

           4. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului 

Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din 

cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
    



           5.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in art.1 al  

H.C.L. nr.48/30.04.2014,privind initierea procedurii de concesionare a suprafetei de teren 

de 6 mp,situata in Bals,str.N.Balcescu,nr.54,langa bl.P15,sc.2,jud.Olt.    

 
           6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
            Doamna preşedinte de şedinţă , Stana Daniela supune la vot Ordinea de zi , asa cum a fost 
modificata.     
             Votează : - pentru – 18;  
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri –; 
        
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
             1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a structurii de personal a S.C. 
APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals.     

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Turcitu Marin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Iordache Marin. 

            Dnl.consilier Anghel Marian intreaba daca numarul de personal este acelasi cu cel stipulat in 
contractul de delegare a serviciului public de apa si canalizare,care reprezinta anexa la 
H.C.L.nr.9/26.02.2015 si prin care s-a obligat noua societate sa preia un numar de 58 de salariati. 
            Dnl.Fumureanu Ionut:- da,am respectat acel contract.Numarul salariatilor a scazut de la 120 
la 58 in sapte ani. 
            Dna.Stana Daniela:- daca numarul salariatilor a scazut,structura de personal a fost gandita 
astfel incat sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii? 
            Dnl.Fumureanu Ionut:- da, crede ca va putea optimiza activitatea cu acest personal. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 2 (Tudor Vasile, Gheorghe Mariana) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.103/24.09.2015. 
 

               2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea preturilor si tarifelor prntru serviciile publice 
de alimentare cu apa si de canalizare, tarife pentru servicii conexe(vidanjare,curatire 
canal,bransamente,racorduri,avize,transporturi,asistenta tehnica,etc), prestate de S.C. APA 
CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Anghel Marian. 

            Dnl.Fumureanu Ionut informeaza consilierii prezenti ca pretul propus este unul dintre cele mai 

mici din zona noastra. 

          Dnl.consilier Radu George il intreaba:- cu aceste preturi si tarife poate sa acopere toate cheltuielile 

si sa faca si profit? 

         Dnl. Fumureanu Ionut:-nu putea sa propuna preturi mai mari, deoarece in Bals sunt destui someri, 

va fi foarte greu, dar daca va incasa la termen c/val. facturilor emise crede ca se va descurca. 

        Dnl.Iordache Marin:- ar fi bine ca de acum inainte sa nu mai vanda apa pe datorie,sa intrerupa 

furnizarea apei debitorilor.  



    Dnl.Radu George:- cu aceste preturi a intrat in faliment S.C. AQUA TRANS S.A. Bals. 

    Dna.Gheorghe Mariana:- cu aceleasi preturi si aceeasi conducere. 

     Dnl. Fumureanu Ionut:- S.C. AQUA TRANS S.A. Bals intrand in faliment nu mai puteam asigura 

prestarea serviciilor catre populatia orasului, dar solutia este separarea furnizarii apei pe fiecare beneficiar 

in parte si incheierea contractelor direct cu acestia nu cu asociatiile de proprietari. 

    Dnl.Pendiuc Silviu:- cred ca o solutie ar fi si prestarea si dezvoltarea altor servicii. 

    Dnl.Tudor Vasile:- de ce nu functioneaza statia de epurare a apei? 

    Dnl. Fumureanu Ionut:- functioneaza,saptamanal cei de la D.S.P. Olt iau probe sa constate calitatea 

apei furnizate. 

   Nu mai sunt alte discutii,se trece la vot. 

   Votează: - pentru  - 18; 
                                -împotrivă _ ; 
                                -abţineri –; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 104/24.09.2015 
 

           3. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul”a 
Consiliilor locale Serbanesti,Tia Mare,Gostavatu,Babiciu,Izbiceni,Farcasele,Scarisoara. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Radu Florian. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.Turcitu Marin. 

   Dnl. Radu George intreaba cat este cotizatia perceputa de aceasta aociatie si cum se plateste. 

   Dna. viceprimar Smarandache Cornelia: 6633 lei/trimestru. 

   Dnl.Radu George nu intelege care este rolul acestei asociatii,cu ce poate ajuta cetatenii orasului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 15; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – 3 (Pendiuc Silviu, Radu George,Tudor Vasile) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 105/24.09.2015. 
 

           4. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului 

Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din 

cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Smarandache Dan.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Anghel Marian. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, anexa nr.1 cu reprezentantii consiliului local in consiliile de 
administratie din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
Pentru Colegiul tehnic Bals: 
             Votează: - pentru – 15; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 3 (. Iordache Marin, Tucan Dumitru,Tudor Vasile) 
Pentru Colegiul tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 16; 
                                -împotrivă - ; 
                               -abţineri – 2 (. Iordache Marin, Smarandache Dan) 



Pentru Liceul teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 15; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 3 (Radu Florian,Anghel Marian,Tanasie Silviu) 
Pentru Scoala gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Pendiuc Silviu) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 
                        Voteaza :- pentru – 16; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 2(Turcitu Marin,Zamfira Gheorghe) 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Militaru Eugen) 
Pentru Gradinita Ion Creanga: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Tanasie Silviu) 
 Anexa nr.2 la proiectul de hotarare cu reprezentantii consiliului local in comisiile de evaluare si 
asigurarea calitatii din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
 Pentru Colegiul tehnic Bals: 
             Votează: - pentru – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1 (Vilceloiu Gabriel) 
Pentru Colegiul tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 17; 
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1(Militaru Eugen) 
Pentru Liceul teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1 (Pendiuc Silviu) 
Pentru Scoala gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Gheorghe Mariana) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Badea Elena Vanina) 
 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Anghel Marian) 
 



Pentru Gradinita Ion Creanga: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                        -abţineri – 1(Stana Daniela)                    
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 106/24.09.2015 
   

            5.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in art.1 al  

H.C.L. nr.48/30.04.2014,privind initierea procedurii de concesionare a suprafetei de teren 

de 6 mp,situata in Bals,str.N.Balcescu,nr.54,langa bl.P15,sc.2,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Turcitu Marin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –  
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 107/24.09.2015. 
 
          6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Dnl. consilier Tanasie Silviu intreaba ce se intampla cu inventarul domeniului privat al orasului Bals. 
Dnl. secretar Dinu Constantin: anexele la hotararea privind insusirea domeniului privat nu au fost 
intocmite in conformitate cu prevederile legale,motiv pentru care Institutia Prefectului Judetul Olt 
nu a dat aviz de legalitate. 
Dnl.Tudor Vasile: ar fi necesare in oras instalarea unor semafoare care ar mai fluidiza traficul 
infernal,mai ales de cand a inceput noul an scolar. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
  Avand in vedere acest lucru,doamna Stana Daniela , 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 
24.09.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 STANA DANIELA 

                                                                                                                                                                
                                                                                                   SECRETAR, 
                                                                                          JR. DINU CONSTANTIN 

 

 

 
 
 

 

 
 


