
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi, 30.04.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 312 din data 24.04.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipsesc : Curelea Bogdan , Iordache Marin , Matei Gerard . 
  Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Ştirbu Camelia – 
consilier juridic, Statie George – administrator public ,  Ciontu Maria , Barbu Florin, Butaru 
Daniel. 
            La şedinţă au mai participat şi solicitanţii cererilor de concesionare a unor suprafeţe 
de teren situate în oraşul Balş . 
            Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Militaru 
Eugen , ales să conducă şedinţa  Consiliului Local . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 16. 
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

 
ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne  şi externe la data de 31.03.2014 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local la data de 31.03.2014 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  la data de 31.03.2014 
 4. Proiect de hotărâre referitor la prelungirea perioadei de tragere aferentă 
contractului – Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri 
europene    

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii martie  2014 
            6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru aparatul de specialitate al  Primarului  oraşului Balş   
 7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 9 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu vecinătate bl. G5 , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 113. 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 11 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr.27-37, lângă bl.24,sc.C parter , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
114. 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 16 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr.163, lângă bl.I,sc.1, ap.1 , parter , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
115. 

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 16 mp 



situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu – zona Turnuri, jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 116. 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

12. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

13. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

15. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 24 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl. A şi bl. B  , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

16. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 9 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl.A şi bl.B , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

17. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl.A şi bl.B , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

18. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului ,intersecţie cu str. Plopului  , jud. Olt şi aprobată 
pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 124. 

19. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 50 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului în vecinătatea Şc. Gimnaziale Nr. 1 ,  jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
125. 

20. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului – lângă Podul Vechi ,  jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 126. 

21. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 10 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu între bl. A şi SC CATREL SRL  ,  jud. Olt şi 



aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
127. 

22. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 6 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr. 54  , lângă bl. P15 , sc.2 ,   jud. Olt şi aprobată 
pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 140. 

23. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 310 
mp situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu   , lângă bl. I ,   jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 122. 

24. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 50 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu   , lângă bl. A ,   jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 128. 

25. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Balş 
            26. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea   initierii procedurii dării în plată 
pentru creanţele persoanei fizice Ioniţoiu Daniel către bugetul local al oraşului Balş 
pentru terenul aparţinând acestuia în suprafaţă de 9998 mp,situat în Balş, str. 
Depozitelor  
   27. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea  preţului de pornire privind 
vânzarea  terenului în suprafaţă de   1990 mp , situat în  Balş , str. Cireşului nr. 100 , 
jud. Olt . 
 28. Proiect de hotărâre referitor la   aprobare comisie şi cheltuieli privind 
organizarea şi desfăşurarea festivalului etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXI a – 
29 mai 2014. 
 29. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea unor completări şi modificări 
aduse la documentaţia de atribuire aprobată pentru iniţierea procedurii privind 
concesionarea imobilului compus din teren în suprafaţa de 2420 mp şi construcţii 
nefinalizate , situat în Balş, str. Petre Pandrea , zona Monument ,judeţul Olt   

30.Proiect de hotărâre referitor la  introducerea în domeniul privat a suprafeţei 
de teren de 908 mp situată în , Balş , str. N. Bălcescu ,  lângă Velpitar 

31. 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 aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne  şi externe la data de 31.03.2014 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 37/30.04.2014. 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local la data de 31.03.2014 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Smarandache Dan 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 38/30.04.2014. 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  la data de 31.03.2014 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/30.04.2014. 

4. Proiect de hotărâre referitor la prelungirea perioadei de tragere aferentă 
contractului – Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri 
europene    

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tucan Dumitru 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/30.04.2014. 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii martie  2014 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Pendiuc Silviu 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/30.04.2014. 
            6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru aparatul de specialitate al  Primarului  oraşului Balş   
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela  

Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Turcitu Marin 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 42/30.04.2014. 

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 9 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu vecinătate bl. G5 , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 113. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   



 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Vîlceloiu Gabriel 
Dl. Radu Florian întreabă cine a solicitat acest teren . 
D-na Smarandache întreabă ce se va întâmpla cu construcţia care se află pe terenul respectiv , 
dacă solicitantul nu va câştiga licitaţia . 
Dl. Radu George întreabă cine le-a emis autorizaţii. 
D-na Mihăescu spune că acestea sunt emise de 20 de ani . 
Florentin Ciontu – sunt autorizaţii şi certificate de urbanism . 
Dl. Aga Constantin îşi spune punctul de vedere în legătură cu modul cum se fac aceste 
concesionări . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 6 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian , Stana 
Daniela , Radu George , Vîlceloiu Gabriel ) ; 

- abţineri – 10 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Tucan  
Dumitru , Pendiuc Silviu , Tudor Vasile , Turcitu Marin, Badea Vanina , Tănasie Silviu , 
Gheorghe Mariana , Radu Florian ).  

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 11 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr.27-37, lângă bl.24,sc.C parter , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
114. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-na. Stana Daniela 
Dl. Tucan întreabă unde se află amplasat acest teren şi cine a solicitat concesionarea . 
D-na Gheorghe Mariana – Terenul se află în spate la Intim . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 14 ; 

- abţineri – 2 (Radu Florian , Radu George ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 43/30.04.2014. 
            9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 16 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr.163, lângă bl.I,sc.1, ap.1 , parter , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
115. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-na Badea Vanina 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 7 ( Drăgan Gheorghe , Militaru Eugen , Stana Daniela , Vîlceloiu 
Gabriel ,  Anghel Marian , Tucan Dumitru , Tudor Vasile )  ; 

- abţineri – 9 ( Radu Florian , Smarandache Cornelia , Smarandache Dan, 
Pendiuc Silviu , Radu George , Tănasie Silviu , Gheorghe Mariana , Badea Vanina , Turcitu 
Marin );  

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 16 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu – zona Turnuri, jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 116. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Anghel Marian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Radu Florian ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 44/30.04.2014. 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 6 ( Drăgan Gheorghe , Militaru Eugen , Anghel Marian , Stana 
Daniela , Tănasie Silviu , Tudor Vasile ) ; 

- abţineri – 10 ( Smarandache Cornelia , Smarandache Dan , Radu  
Florian , Radu George , Badea Vanina , Gheorghe Mariana , Turcitu Marin , Vîlceloiu 
Gabriel , Tucan Dumitru , Pendiuc Silviu ); 
Dl. Radu Florian – sunt foarte mulţi comercianţi care vor umple oraşul de chioşcuri . 

12. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 3 (Anghel Marian , Drăgan Gheorghe, Militaru Eugen) ; 

- abţineri – (Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Stana Daniela ,  
Radu Florian , Tucan Dumitru , Pendiuc Silviu , Tudor Vasile , Radu George , Vîlceloiu 
Gabriel , Gheorghe Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu ); 

13. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-na Gheorghe Mariana 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 5 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian , Stana 
Daniela , Tudor Vasile ); 

- abţineri – 11 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  



Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu );                                
               14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , lângă Spitalul Orăşenesc Balş , jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
119. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 4 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian , Stana 
Daniela  ); 

- abţineri – 12 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu, Tudor Vasile );                                  

15. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 24 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl. A şi bl. B  , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 5 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian , Stana 
Daniela , Tudor Vasile ); 

- abţineri – 11 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu );                                  

16. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 9 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl.A şi bl.B , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 5 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian , Stana 
Daniela , Tudor Vasile ); 

- abţineri – 11 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu );                                  

17. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 25 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu , între bl.A şi bl.B , jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 121. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Pendiuc Silviu 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 2 (  Drăgan Gheorghe , Anghel Marian  ); 

- abţineri – 14 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu , Militaru Eugen, Stana Daniela , Tudor 
Vasile );                                  

18. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului ,intersecţie cu str. Plopului  , jud. Olt şi aprobată 
pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 124. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Radu Florian ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 45/30.04.2014. 

19. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 50 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului în vecinătatea Şc. Gimnaziale Nr. 1 ,  jud. Olt şi 
aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
125. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu George 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Radu Florian ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 46/30.04.2014. 

20. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 20 mp 
situată în oraşul Balş , str. Cireşului – lângă Podul Vechi ,  jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 126. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-na Smarandache Cornelia 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Radu Florian ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.04.2014. 

21. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 10 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu între bl. A şi SC CATREL SRL  ,  jud. Olt şi 



aprobată pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
127. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Smarandache Dan 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 2 (Drăgan Gheorghe , Militaru Eugen ); 

- abţineri – 14 (Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu ,  Stana Daniela , Tudor Vasile, Anghel 
Marian );                                  

22. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 6 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu nr. 54  , lângă bl. P15 , sc.2 ,   jud. Olt şi aprobată 
pentru  concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 140. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tănasie Silviu  
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Radu Florian ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 48/30.04.2014 

23. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 310 
mp situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu   , lângă bl. I ,   jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 122. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Anghel Marian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 4 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian ,  Tudor Vasile ); 

- abţineri – 12 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia , Gheorghe  
Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin , Tănasie Silviu , Radu Florian , Radu George , 
Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu , Stana Daniela);                                  

24. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren de 50 mp 
situată în oraşul Balş , str. N. Bălcescu   , lângă bl. A ,   jud. Olt şi aprobată pentru  
concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 128. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 14 ; 

- abţineri – 2 (Radu Florian, Tănasie Silviu ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 49/30.04.2014 



25. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Balş 

Iniţiator: Preşedinte de şedinţă – dl. Militaru Eugen 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tudor Vasile  
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 50/30.04.2014 
            26. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea   initierii procedurii dării în plată 
pentru creanţele persoanei fizice Ioniţoiu Daniel către bugetul local al oraşului Balş 
pentru terenul aparţinând acestuia în suprafaţă de 9998 mp,situat în Balş, str. 
Depozitelor  
   Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Vîlceloiu Gabriel 
Dl. Radu George – spune că dl. Ioniţoiu a executat Primăria cu 5 miliarde. El să-şi vândă 
terenul şi să-şi achite datoriile . 
Dl. Secretar – spune că pentru darea în plată , aceasta este procedura . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 7 ( Militaru Eugen , Drăgan Gheorghe , Anghel Marian ,  Turcitu Marin , 
Badea Vanina , Gheorghe Mariana , Tănasie Silviu  ); 
               -abţineri – 9 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia ,  Radu Florian , Radu 
George , Tucan Dumitru , Vîlceloiu Gabriel , Pendiuc Silviu , Stana Daniela , Tudor Vasile);  
  27. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea  preţului de pornire privind 
vânzarea  terenului în suprafaţă de   1990 mp , situat în  Balş , str. Cireşului nr. 100 , 
jud. Olt . 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

Proiectul de hotărâre – prezintă d-na Badea Vanina 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 15 ; 

- abţineri – 1 (Drăgan Gheorghe ); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 51/30.04.2014 
         28. Proiect de hotărâre referitor la   aprobare comisie şi cheltuieli privind 
organizarea şi desfăşurarea Festivalului Etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXI a – 
29 mai 2014. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială . 
             Votează: - pentru – 6 ( Militaru Eugen , Stana Daniela , Radu Florian , Anghel 
Marian , Tudor Vasile , Drăgan Gheorghe) ; 
                             -abţineri – 10 ( Tucan Dumitru , Pendiuc Silviu, Smarandache Cornelia , 
Smarandache Dan , Radu George , Gheorghe Mariana , Badea Vanina , Turcitu Marin, 
Tănasie Silviu , Vîlceloiu Gabriel ); 



Dl. Radu George – mereu aceeaşi problemă cu alocarea acestei sume .Solicită justificarea 
acestei sume pe fiecare cheltuială în parte , in concret , propunând amânarea acestui proiect 
pentru o şedinţă extraordinară cu acest amendament . 
Se supune la vot propunerea domnului Radu George . 
             Votează: - pentru – 16 ; 
D-na  Gheorghe Mariana  solicită ca din această sumă alocată pentru acest Festival, să fie 
prevăzut şi faptul că ar trebui stimulaţi elevii care au fost premiaţi la concursurile judeţene . 
29. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea unor completări şi modificări aduse la 
documentaţia de atribuire aprobată pentru iniţierea procedurii privind concesionarea 
imobilului compus din teren în suprafaţa de 2420 mp şi construcţii nefinalizate , situat 
în Balş, str. Petre Pandrea , zona Monument ,judeţul Olt   

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 11 ( Smarandache Dan, Smarandache Cornelia, Stana Daniela, 
Radu Florian, Militaru Eugen, Drăgan Gheorghe, Tucan Dumitru , Pendiuc Silviu , Radu 
George ,Vîlceloiu Gabriel , Anghel Marian) ; 

                -abţineri – 5 (Tudor Vasile , Gheorghe Mariana , Badea Vanina , Turcitu 
Marin , Tănasie Silviu  ); 

30.Proiect de hotărâre referitor la  introducerea în domeniul privat a suprafeţei 
de teren de 908 mp situată în  Balş , str. N. Bălcescu ,  lângă Vel Pitar 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Smarandache Dan 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 1 (Militaru Eugen ) ; 

                -abţineri – 15 ; 
31. Întrebări, interpelări, petiţii. 

          Nemaifiind alte discuţii, domnul Militaru Eugen , 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 30.04.2014. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Militaru Eugen 
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