
CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.09.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 642 din data 25.09.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:   Iordache Marin . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş ,Ciontu Maria,Cîrtog Liselotte  
, Jurebie Iancu , Barbu Florin, Ştirbu Camelia , Statie George . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Radu Florian , 
ales să conducă şedinţa consiliului local  din 30.09.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 18. 
 Dl. preşedinte  prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget local  pe anul 2014   
2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 

cadrelor didactice 
3. Proiect de hotărâre referitor la taxa pentru ridicarea resturilor vegetale de la 

gospodăriile cetăţenilor oraşului Balş de către operatorul de salubrizare . 
            4. Proiect de hotărâre referitor la primirea ca membru cu drepturi depline în 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,, Oltul ” a localităţilor Deveselu , Verguleasa 
şi Rotunda  
           5. Proiect de hotărâre referitor la închirierea  spaţiului în suprafaţă de 73,6 mp 
situat în oraşul Balş , str. N.Bălcescu ,nr. 14, judeţul Olt , la demisolul Primăriei 
oraşului Balş , prin licitaţie publică deschisă  

6. Proiect de hotărâre referitor la încetarea activităţii , la cerere , din funcţia de 
consilier juridic al Consiliului Local a domnului Cotarcea Nicolae  
            7.  Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local Bals 
nr. 86/28.08.2014, 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  
            8.   Proiect de hotărâre referitor la: includerea in domeniul privat si   aprobarea 
vânzării terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Balş , în suprafaţă de 188 
mp , situat în Balş, str. N.Bălcescu , nr. 193, prin licitaţie publică deschisă cu strigare  
 9. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi 
Asigurarea Calităţii din cadrul unităţişor de învăţământ din oraşul Balş 

10. Proiect de hotărâre referitor la iniţierea procedurii de acordare subventie 
operatorului local de transport 

11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 18. 
            Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificare buget local  pe anul 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. Militaru Eugen 
 



Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 88/30.09.2014 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice 

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.  Matei Gerard 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 89/30.09.2014 

3. Proiect de hotărâre referitor la taxa pentru ridicarea resturilor vegetale de la 
gospodăriile cetăţenilor oraşului Balş de către operatorul de salubrizare . 

Iniţiator: consilier local – Drăgan Gheorghe 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tănasie Silviu 

Dl. Tudor Vasile – de ce trebuie luată hotărâre de Consiliu Local , când este treaba 
operatorului de salubrizare ? Se va impune acestă taxă la toţi cetăţenii . 

Dl. Pendiuc Silviu – spune că trebuie  luată o hotărâre pentru că operatorul nu are o 
bază legală pentru a încasa alte taxe în afara celor care sunt prevăzute până acum . 

Dl. Tănasie Silviu – Aceasta se va face numai în urma solicitărilor cetăţenilor . 
D-na Gheorghe – în zona blocurilor P – PUB  - este o mizerie de nedescris la 

tomberoanele de gunoi .Cetăţenii de la  casele din spatele blocurilor aduc la tomberoane 
resturile vegetale din grădini , de la chinezi se aduc toate cutiile de carton .  

Nu sunt mai discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.09.2014 
4. Proiect de hotărâre referitor la primirea ca membru cu drepturi depline în Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară ,, Oltul ” a localităţilor Deveselu , Verguleasa şi Rotunda  

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Smarandache Dan 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 91/30.09.2014 
           5. Proiect de hotărâre referitor la închirierea spaţiului în suprafaţă de 73,6 mp 
situat în oraşul Balş , str. N.Bălcescu ,nr. 14, judeţul Olt , la demisolul Primăriei 
oraşului Balş , prin licitaţie publică deschisă  

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. Zamfira Gheorghe 
Dl. Radu George – întreabă cum va fi organizată acestă licitaţie , unde va fi publicată acestă 
licitaţie şi propune ca amendament  completarea comisiei de licitaţie cu membrii din 
Consiliul Local – de la fiecare partid  - care să participe la licitaţie . 
Dl. Secretar – spune că se va face licitaţie publică şi se va publica anunţul în două ziare .  



Nu sunt mai discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială . 
            Votează: -    pentru – 16 

- abţineri – 2 (Radu George , Turcitu Marin) 
 Dl. Radu George – deoarece amendamentul propus nu a fost votat , se autoinvită la comisia 
de licitaţie şi solicită numele persoanei care îl va anunţa când va avea loc licitaţia . 
D-na Viceprimar – va fi anunţat de d-na Ciontu Maria , care se va ocupa de organizarea  
acestei licitaţii . 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 92/30.09.2014 

6. Proiect de hotărâre referitor la încetarea activităţii , la cerere , din funcţia de 
consilier juridic al Consiliului Local a domnului Cotarcea Nicolae  

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Badea Vanina 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 93/30.09.2014 
            7.  Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local Bals 
nr. 86/28.08.2014, 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 d-na Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 94/30.09.2014 
            8.Proiect de hotărâre referitor la: includerea in domeniul privat si   aprobarea 
vânzării terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Balş , în suprafaţă de 188 
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 d-na Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.Vîlceloiu Gabriel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 18 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 95/30.09.2014 

9. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi 
Asigurarea Calităţii din cadrul unităţişor de învăţământ din oraşul 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. Pendiuc Silviu 
D-na Viceprimar face următoarele propuneri : 

1. - Liceul Teoretic ,, Petre Pandrea ” - 
                         - pentru membrii în Consiliul de Administraţie – Radu Florian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
                           Votează: -    pentru – 17 



          -abţineri – 1 (Radu Florian) 
 

- Badea Vanina  
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                           Votează: -    pentru – 17 
          -abţineri – 1 ( Badea Vanina) 
 

- Tănasie Silviu  
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                                 Votează: -    pentru – 17 
               -abţineri – 1 ( Tănasie Silviu) 
 

- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Anghel Marian 
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                           Votează: -    pentru – 17 
          -abţineri – 1 ( Anghel Marian) 

 
                           2.   -  Colegiul Tehnic Balş  - 
                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie – Tucan Dumitru   

Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
                                 Votează: -    pentru – 17 

               -abţineri – 1 ( Tucan Dumitru) 
 

-  Tudor Vasile  
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
Votează: -    pentru – 17 
                 -abţineri – 1 ( Tudor Vasile) 
 

- Iordache Marin   
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
Votează: -    pentru – 17 
                -abţineri – 1 ( Iordache Marin) 
 

- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Vîlceloiu Gabriel 
- Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

Votează: -    pentru – 17 
                -abţineri – 1 ( Vîlceloiu Gabriel) 
 

3. – Colegiul Tehnic „N. Bălcescu ” – 
                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie –  Iordache Marin  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
                                 Votează: -    pentru – 17 

                -abţineri – 1 ( Iordache Marin) 
 

-  Matei Gerard   
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
Votează: -    pentru – 17 
                -abţineri – 1 ( Matei Gerard) 
 
 



- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Militaru Eugen 
- Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

Votează: -    pentru – 17 
                                                -abţineri – 1 ( Militaru Eugen) 

 
4. – Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” – 

                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie – Matei Gerard  
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                                 Votează: -    pentru – 17 
               -abţineri – 1 ( Matei Gerard) 
 

-  Pendiuc Silviu   
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
Votează: -    pentru – 17 
                -abţineri – 1 ( Pendiuc Silviu) 

 
- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Gheorghe Mariana 
  Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                             Votează: -    pentru – 17 
           -abţineri – 1 ( Gheorghe Mariana ) 

 
5. – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Balş –  

                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie – Stana Daniela  
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                                 Votează: -    pentru – 17 
               -abţineri – 1 ( Stana Daniela) 

 
                           - Zamfira Gheorghe   

Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
                                 Votează: -    pentru – 17 

               -abţineri – 1 ( Zamfira Gheorghe) 
- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Badea Vanina 
                            Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                           Votează: -    pentru – 17 
          -abţineri – 1 ( Badea Vanina) 

 
6. – Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Balş – 

                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie –  Militaru Eugen   
Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 

                                 Votează: -    pentru – 17 
               -abţineri – 1 ( Militaru Eugen) 
 

- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Anghel Marian 
- Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
      Votează: -    pentru – 17 

                -abţineri – 1 ( Anghel Marian) 
 
7.  – Grădiniţa cu Program Normal  „ Ion Creangă ” Balş – 

                           - pentru membrii în Consiliul de Administraţie –  Tănasie Silviu  
  Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 



                                 Votează: -    pentru – 17 
               -abţineri – 1 ( Tănasie Silviu) 

 
- pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii – Stana Daniela 
- Nu sunt discuţii. Se supune la vot propunerea 

Votează: -    pentru – 17 
                -abţineri – 1 (  Stana Daniela ) 
 

  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.09.2014 
10. Proiect de hotărâre referitor la iniţiere procedură pentru acordare subventie 

operatorului local de transport 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-l Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Pendiuc Silviu 

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

            Votează: -    pentru – 0 
- abţineri - 18 

      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 30.09.2014. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Radu Florian 
 
 

                                                                                                    SECRETAR 
                 Jr. Dinu Constantin 

 


