
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26.11.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1262 din data 20.11.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 18. 
 Lipseste: Radu George.    
 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 Marinel- sef serviciu A.P.L.,Asistenta sociala,Juridic. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna consilier Stana Daniela,  aleasa 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 26.11.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri – 
  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

 
             1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului orasului Bals privind starea 
economica,sociala si de mediu a orasului Bals pentru anul 2014. 
           2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.         . 
           3.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015. 
            4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals,pentru anul scolar 2015-2016. 
            5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru 
UAT Bals. 
            6. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul”a 
Consiliului local Crimpoia. 
            7.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in titlul  
H.C.L. nr.109/13.10.2015,privind organizarea celei de-a VII-a editii a „Festivalului 
Toamnei”. 
            8.Proiect de hoatare referitor la aprobarea planurilor de delimitare administrativ 
teritoriala a UAT oras Bals. 
            9.Proiect de hotarare referitor la modificarea unui post vacant-functie publica in 
Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 
            10. Proiect de hotarare referitor la revocarea HCL nr.100/27.08.2015. 
            11. Proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului domeniului public al 
orasului Bals. 
           12.Proiect de hotarare referitor la insusire inventar domeniu privat al orasului Bals. 
           13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
              



 .  
            14. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
            Doamna preşedinte de şedinţă , Stana Daniela supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 17;  
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului orasului Bals privind 
starea economica,sociala si de mediu a orasului Bals pentru anul 2014. 
Dnl.Iordache Marin propune amanarea dezbaterii acestui proiect, avand in vedere absenta 

primarului orasului Bals de la sedinta. 

             Se supune la vot propunerea dnui.Iordache Marin. 
             Votează: - pentru – 14; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 3(Dragan Gheorghe, Smarandache Dan, Tucan Dumitru). 
   Proiectul de hotarare va fi pus pe ordinea de zi la urmatoarea sedinta de consiliu local. 

       2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.          
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 
   Nu sunt discutii,se trece la vot.  

   Votează: - pentru  - 17; 
                   -împotrivă _ ; 
                   -abţineri –; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 121/26.11.2015. 
           3. Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 

Nu sunt discutii. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 17; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 122/26.11.2015. 
       4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii 
din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals,pentru anul scolar 2015-2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



             Votează:  - pentru – 17; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 123/26.11.2015. 
5. .Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Zamfira Gheorghe. 

Dnl.consilier local Dragan Gheorghe propune modificarea cotelor de combustibil lunare 

pentru autoturismul Skoda si autoturismele Dacia, de la 175 litri la 150 litri.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dnlui.Dragan Gheorghe.   
             Votează: - pentru – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.124/26.11.2015. 
6. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul”a 
Consiliului local Crimpoia. 
            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. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.125/26.11.2015. 
7.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in titlul  H.C.L. 
nr.109/13.10.2015,privind organizarea celei de-a VII-a editii a „Festivalului Toamnei”. 
            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 – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.126/26.11.2015. 
  8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planurilor de delimitare administrativ 
teritoriala a UAT oras Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Iancu Jurebie. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Tucan Dumitru.  



 Proiectul de hotărâre – prezintă dna.Gheorghe Mariana. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 10; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri–7(Gheorghe Mariana,Pendiuc Silviu, Radu Florian,Iordache Marin,Matei 
Gerard,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe) 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.127/26.11.2015. 
      9. Proiect de hotarare referitor la modificarea unui post vacant-functie publica in Statul 
de Functii din cadrul Primariei orasului 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. Radu Florian. 

  Dna.consilier local Gheorghe Mariana intreaba care este motivul transformarii acestui 

post.Dnl.secretar Dinu Constantin :- este vorba despre detasarea  unui functionar public cu statut 

special  in cadrul SPCLEP pe un post de functionar public . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 6; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –11(Dragan Gheorghe,Tudor Vasile,Turcitu Marin,Badea 
Vanina,Tanasie Silviu,Gheorghe Mariana,Pendiuc Silviu, Radu Florian, Matei Gerard,Vilceloiu 
Gabriel,Zamfira Gheorghe); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
      10. Proiect de hotarare referitor la revocarea HCL nr.100/27.08.2015. 
            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 – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.128/26.11.2015. 
11. Proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului domeniului public al orasului 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna.  Badea Vanina. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.129/26.11.2015. 



12.Proiect de hotarare referitor la insusire inventar domeniu privat al orasului Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Militaru Eugen. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.130/26.11.2015. 
13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
            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 – 17; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.131/26.11.2015. 

14.Întrebări, interpelări, petiţii. 
          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 26.11.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 STANA DANIELA 

                                 
 
 
                                                                                                                                

                                                                                                   SECRETAR, 
                                                                                          JR. DINU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 


