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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26.06.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 414 din data 20.06.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. Lipsesc:  Curelea 
Bogdan , Matei Gerard, Tudor Vasile . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş , Ştirbu Camelia – consilier juridic ,Statie 
George–administrator public,Butaru Daniel,Barbu Florin ,Ciontu Maria,Cîrtog Liselotte   . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Pendiuc Silviu , ales să 
conducă şedinţa consiliului local  din 26.06.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 17. 
 Domnul Pendiuc Silviu , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
          
         1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant a  locului de consilier local al oraşului 
Balş al domnului Curelea Bogdan   
         2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al oraşului Balş al 
domnului Zamfira Gheorghe  

3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Curelea Bogdan în cadrul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local   
         4. Proiect de hotărâre referitor la modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în oraşul 
Balş , precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii sau 
balcoane   
         5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului privat 
al oraşului Balş , în suprafaţă de 226 mp , situat în Balş, str. N.Bălcescu , nr. 193 prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare  

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget local şi virări de credite pe anul 
2014   
 7. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget finanţat integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2014 

8. Proiect de hotărâre referitor la organizarea structurii organizatorice a Spitalului 
Orăşenesc Balş  
         9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 16. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
              
           1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant a  locului de consilier local al oraşului 
Balş al domnului Curelea Bogdan   
 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. Anghel Marian 
D-na Stana Daniela dă citire procesului verbal al comisiei de validare privind vacantarea locului de 
consilier local al d-lui Curelea Bogdan . 
D-na Stana Daniela întreabă dacă dl. Curelea a făcut contestaţie . 
D-na Gheorghe Mariana a precizat faptul că aceasta este şi opţiunea lui , deoarece lucrează în altă 
localitate şi nu mai poate fi prezent la şedinţele Consiliului Local . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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         Votează: -    pentru – 15 
- abţineri – 1 (Radu George); 

           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 61/26.06.2014. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al oraşului Balş al 
domnului Zamfira Gheorghe  

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.  Vîlceloiu Gabriel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: -    pentru – 15 

- abţineri – 1 (Radu George); 
Dl. Secretar îl invită pe domnul Zamfira Gheorghe să depună jurământul în faţa Consiliului Local . 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.06.2014. 

3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Curelea Bogdan în cadrul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local   

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. Tănasie Silviu  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 16 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.06.2014. 
           
            4. Proiect de hotărâre referitor la modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în oraşul 
Balş , precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii sau 
balcoane   

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Ciontu Maria 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu George 
Dl. Tănasie Silviu întreabă dacă este un proiect unitar, pentru toate balcoanele . 
Dl. Secretar –se vor inventaria toate cazurile şi vom veni cu propuneri în Consiliul Local . 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 17 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.06.2014. 
           
            5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului 
privat al oraşului Balş , în suprafaţă de 226 mp , situat în Balş, str. N.Bălcescu , nr. 193 prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă d- na  Ciontu Maria 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 
Dl. Drăgan Gheorghe propune un amendament la art. 1 astfel:se aprobă vânzarea a 108 mp – teren pe care 
este construit imobilul , iar diferenţa de 118 mp să fie scoasă pentru închiriere sau concesionare .  
Dl. Secretar face precizarea că în acest caz proprietarul imobilului nu mai are cale de acces la imobil . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială . 
         Votează: -    pentru – 14 ; 

- abţineri – 3 (Stana Daniela , Drăgan Gheorghe , Radu Florian ) ; 
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           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 65/26.06.2014. 
 
6. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget local şi virări de credite pe anul 

2014   
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Pendiuc Silviu  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 17 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.06.2014. 
  
            7. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget finanţat integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2014 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Pendiuc Silviu  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 17 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 67/26.06.2014. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la organizarea structurii organizatorice a Spitalului 

Orăşenesc Balş  
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. Militaru Eugen  
 Dl. Tănasie Silviu – trebuia să fie şi un reprezentant din partea Spitalului pentru că noi aprobăm , 
dar nu ştim dacă există şi finanţare . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
         Votează: - pentru – 17 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 68/26.06.2014. 
         
            9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 D-na Stana Daniela întreabă cum este aleasă d-na Popa Eleonora ca expert tehnic în evaluare 
terenuri . Propune să fie solicitaţi şi alţi experţi care să stabilească preţul în favoarea Primăriei , nu preţuri 
derizorii .  
 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 
26.06.2014. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Pendiuc Silviu 

                                                                                                     
 
 

                                                                                                    SECRETAR 
                 Jr. Dinu Constantin 


