
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 29.10.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.905 din data 22.10.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseste:Matei Gerard Tudorica, Militaru Eugen,Smarandache Cornelia,Radu George, Tudor Vasile, 
Tanasie Silviu.    
 Participă:Statie George- administrator public, Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, 
Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local ,Cirtog Liselotte-
sef serviciu buget contabilitate,Motatu Mariana- serviciu Resurse Umane,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 29.10.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 13;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri – 
  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarare referitor la revocare H.C.L. nr.100/27.08.2015 privind 

completare inventar domeniu public si insusire inventar bunuri imobile care alcatuiesc 

domeniul privat al orasului Bals. 

2. Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala H.C.L. nr.85/30.06.2015 

si H.C.L. nr. 95/23.07.2015. 

     3.   Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2015. 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local la 

data de 30.09.2015. 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 

30.09.2015. 

6. Proiect de hotarare referitor la numirea persoanelor care vor tine evidenta 

Registrului datoriei publice si registrului de evidenta a garantiilor locale al orasului 

Bals. 

7. Proiect de hotarare referitor la continuitatea furnizarii serviciului public de 

alimentare cu energie termica de catre S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals pe 

o perioada determinata de  12 luni, pentru Liceul Teoretic ‚‚Petre Pandrea’’.  

8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea pretului pentru furnizarea energiei termice 
Liceului  teoretic „Petre Pandrea’’ de catre S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 

9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2015. 



10. Proiect de hotarare referitor la transformarea postului contractual,inspector de 

specialitate-Compartiment Protectia Mediului din Statul de Functii al aparatului 

de specialitate al Primarului orasului Bals. 

11. Intrebari,interpelari, petitii. 
 
            Doamna preşedinte de şedinţă , Stana Daniela supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 13;  
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri –; 
        
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

             1. 1. Proiect de hotarare referitor la revocare H.C.L. nr.100/27.08.2015 privind 

completare inventar domeniu public si insusire inventar bunuri imobile care alcatuiesc 

domeniul privat al orasului Bals. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta dnl.Turcitu Marin 
            Proiectul de hotarare- prezinta dnl.Radu Florian. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 11; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 2 (Pendiuc Silviu, Gheorghe Mariana) 
   In conformitate cu art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice 

locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile privind patrimoniul se 

adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, adica este 

necesar sa voteze „pentru” 13 consilieri locali. Revocarilor  hotararilor privind patrimoniul li se 

aplica acelasi articol de lege.Prin urmare, se constata ca acest proiect a fost aprobat de 11 

consilieri locali, numar insuficient pentru a fi adoptat. 

   Proiectul de hotarare va fi pus pe ordinea de zi la urmatoarea sedinta de consiliu local. 

       2.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala H.C.L. 

nr.85/30.06.2015 si H.C.L. nr. 95/23.07.2015. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Motatu Mariana. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dna. Turcitu Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Anghel Marian. 
   Nu mai sunt alte discutii,se trece la vot. 

   Votează: - pentru  - 11; 
                                -împotrivă _ ; 
                                -abţineri –2( Gheorghe Mariana, Tucan Dumitru); 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 110/29.10.2015. 
           3. Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2015. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cartog Liselotte. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Iordache Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Zamfira Gheorghe. 

Nu mai sunt alte discutii. 



  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 11; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – 2 (Pendiuc Silviu, Gheorghe Mariana) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 111/29.10.2015. 
 

       4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie al bugetului   

local la data de 30.09.2015. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cartog Liselotte. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Iordache Marin. 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Pendiuc Silviu. 

Incepand cu  dezbaterea proiectului inscris pe ordinea de zi la nr.4 participa si dnl.Tanasie 

Silviu. 

Nu mai sunt alte discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 13; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – 1 (Gheorghe Mariana) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 112/29.10.2015. 

5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 

30.09.2015. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cartog Liselotte. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Iordache Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna. Gheorghe Mariana. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 13; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – (Gheorghe Mariana) 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.113/29.10.2015. 

6.Proiect de hotarare referitor la numirea persoanelor care vor tine evidenta 

Registrului datoriei publice si registrului de evidenta a garantiilor locale al orasului 

Bals. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cartog Liselotte. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Pendiuc Silviu. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna. Gheorghe Mariana. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.114/29.10.2015. 



7.Proiect de hotarare referitor la continuitatea furnizarii serviciului public de 

alimentare cu energie termica de catre S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals pe 

o perioada determinata de  12 luni, pentru Liceul Teoretic ‚‚Petre Pandrea’’.  

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Dinu Constantin. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dna.Gheorghe Mariana. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.Iordache Marin. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.115/29.10.2015. 
     8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea pretului pentru furnizarea energiei termice 
Liceului  teoretic „Petre Pandrea’’ de catre S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Dinu Constantin. 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Iordache Marin.. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna. Gheorghe Mariana. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.116/29.10.2015. 
      9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2015. 

     Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Motatu Mariana. 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Turcitu Marin. 

            Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 
Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.117/29.10.2015. 
      10.Proiect de hotarare referitor la transformarea postului contractual,inspector de 

specialitate-Compartiment Protectia Mediului din Statul de Functii al aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Bals. 

     Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Motatu Mariana. 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Radu Florian. 

           Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Turcitu Marin. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 13; 



                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –( Gheorghe Mariana) 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.118/29.10.2015. 
 

11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
   Dnl. consilier local Turcitu Marin intreaba ce se intampla in cazul in care ai platit chiria pentru un 

loc de parcare pe un an de zile si acel loc este ocupat de o alta masina al carei proprietar este plecat 

la munca in strainatate.Dnl.secretar ii raspunde ca in regulamentul in baza caruia au fost repartizate 

locurile de parcare exista solutii si pentru aceasta situatie. 
          Dnii.consilieri Radu George si Tudor Vasile au venit la sfarsitul sedintei si nu au participat la 
dezbateri si la procesul de votare. 

          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 29.10.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 STANA DANIELA 

                                                                                                                                                                
                                                                                                   SECRETAR, 
                                                                                          JR. DINU CONSTANTIN 

 

 

 
 
 

 

 
       

 


