
CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.08.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 606 din data 20.08.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:   Matei Gerard . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş , Ciontu Maria,Cîrtog Liselotte  
, Furtună Ioan , Stoian Ion . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Radu Florian , 
ales să conducă şedinţa consiliului local  din 28.08.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 18. 
      Dl. Radu George înştiinţează Consiliul Local că a făcut plângere la DNA , care a declinat 
aceasta către Parchetul Balş . 
      A reuşit să trimită plângerea la Serviciul Antifraudă Slatina şi aşteaptă ca cesta să-şi facă 
treaba . 
 Domnul Radu Florian , preşedintele de şedinţă, propune adăugarea pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre privind reluarea activităţii în baza aceluiaşi contract individual de 
muncă a domnului Cotarcea Nicolae . 
Dl. preşedinte  prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 158/28.12.2012 cu 
privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare   practicate de firma S.C.  
SALUBRIS S.A. Balş . 
            2. Proiect de hotărâre referitor la Referitor la: stabilirea chiriei speciale 
ocazionale pentru Bâlciul Anual desfăşurat în perioada 07-08.09.2014 din oraşul Balş 
            3.  Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului 
Balş pentru perioada  2014-2020 
            4.  Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local Bals 
nr. 65/26.06.2014, privind 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  
 5.  Proiect de hotărâre referitor la: includerea in domeniul privat si  privind 
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: aprobarea unor completari aduse la 
Documentatia de atribuire aprobata pentru initierea proceduriui privind concesionarea 
imobilului compus din teren in suprafata de 2420 mp si constructii nefinalizate, situat in 
orasul Bals,str. Petre Pandrea, Zona Monument. 
            7. Proiect de hotărâre referitor la: rectificare buget local si virari de credite 

8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 18. 
            Se începe cu proiectul propus de preşedintele de şedinţă . 
 Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre propus . 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 



        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 81/28.08.2014 
Se propune continuarea şedinţei cu supunerea la vot a proiectului nr. 3 de pe ordinea de zi  . 
           3.  Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului 
Balş pentru perioada  2014-2020 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Stoian Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
D-na Gheorghe Mariana – spune că nu cunoaşte ce cuprinde acest proiect , nu a fost chemată 
la consultări . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 11 

- abţineri – 7 ( Pendiuc Silviu,  Radu George ,Turcitu Marin, Badea 
Vanina, Gheorghe Mariana , Zamfira Gheorghe,  Tănasie Silviu ). 

         Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 82/28.08.2014 
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi . 
7. Proiect de hotărâre referitor la: rectificare buget local si virari de credite 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cirtog Liselotte  
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Pendiuc Silviu  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
D-na Gheorghe Mariana a solicitat sume pentru reparaţii la Liceul Teoretic , pentru a putea 
începe cursurile la 15 septembrie . 
D-na Cîrtog – după rectificarea bugetului . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 12 

- abţineri – 6 ( Radu George ,Turcitu Marin, Badea Vanina, Gheorghe 
Mariana , Zamfira Gheorghe,  Tănasie Silviu ). 

         Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.08.2014 
1. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 158/28.12.2012 cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare   practicate de firma S.C.  
SALUBRIS S.A. Balş . 

Iniţiator: consilier local – Drăgan Gheorghe 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Pendiuc Silviu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 8 

- abţineri – 10 ( Radu George ,Turcitu Marin, Badea Vanina, Gheorghe 
Mariana , Zamfira Gheorghe,  Tănasie Silviu , Militaru Eugen, Stana 
Daniela , Iordache Marin, Pendiuc Silviu). 

             2. Proiect de hotărâre referitor la Referitor la: stabilirea chiriei speciale 
ocazionale pentru Bâlciul Anual desfăşurat în perioada 07-08.09.2014 din oraşul Balş 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Furtuna Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Pendiuc Silviu  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 84/28.08.2014 



             4.  Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local Bals 
nr. 65/26.06.2014, privind 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.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

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

- abţineri – 3 ( Drăgan Gheorghe,  Militaru Eugen, Stana Daniela ). 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 85/28.08.2014 
            5.  Proiect de hotărâre referitor la: includerea in domeniul privat si  privind 
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.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Ciontu Maria 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

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

- abţineri – 3 ( Drăgan Gheorghe,  Militaru Eugen, Stana Daniela ). 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.08.2014 
            6.  Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea unor completari aduse la 
Documentatia de atribuire aprobata pentru initierea proceduriui privind concesionarea 
imobilului compus din teren in suprafata de 2420 mp si constructii nefinalizate, situat in 
orasul Bals,str. Petre Pandrea, Zona Monument. 

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Ciontu Maria 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
Dl. Tudor Vasile – întreabă dacă s-au mai făcut ceva modificări faţă de ce s-a discutat 
anterior , când a fost respins . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 11 

- abţineri – 7 ( Tudor Vasile , Radu George ,Turcitu Marin, Badea Vanina, 
Gheorghe Mariana , Zamfira Gheorghe,  Tănasie Silviu ). 

8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
    Nemaifiind alte discuţii, domnul  Radu Florian  , 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 28.08.2014. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Radu Florian 
 
 

                                                                                                    SECRETAR 
                 Jr. Dinu Constantin 


