
CONSILIUL LOCAL BALS 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27.04.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.313/21.04.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipseste Smarandache Cornelia.    
 Participă: Statie George-administrator public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica 
Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Bals . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tucan Dumitru,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 27.04.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 18;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
       Domnul consilier local Tucan Dumitru prezinta adresa  nr.9870/27.04.2016, prin care secretarul 
UAT Balş  solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3:” Proiect de hotarare referitor la 
alocarea sumei de 65.000 lei pentru stimularea elevilor calificati la faza nationala a olimpiadelor 
scolare”, initiat de consilierul local Gheorghe Mariana, motivat de faptul ca nu este insotit de 
raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Bals. 
           Se supune la vot. 
           Voteaza:- pentru- 1; 
                          -împotrivă - ; 
                          -abţineri – 17( Anghel Marian,Badea Vanina,Gheorghe Mariana,Iordache 
Marin,Matei Gerard Tudorica,Militaru Eugen,Pendiuc Petre Silviu, Radu Florian,Radu 
George,Smarandache Dan,Stana Daniela,Tanasie Florin Silviu,Tucan Dumitru,Tudor Vasile,Turcitu 
Marinel,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe); 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
              1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local 
la data de 31.03.2016. 
            2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2016.  
            3. Proiect de hotarare referitor la alocarea sumei de 65.000 lei pentru stimularea 
elevilor calificati la faza nationala a olimpiadelor scolare. 
            4.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 
taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2016 in 
orasul Bals. 
            5.Proiect de hotarare referitor la aprobare regulament de ordine interioara al 
Bibliotecii Orasenesti „Petre Pandrea” Bals. 
           6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc Bals.  
           7.Informare administrator S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals privind 
activitatea societatii . 
           8. Întrebări, interpelări, petitii. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi .     



             Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –1(Dragan Gheorghe); 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
            1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local 
la data de 31.03.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin . 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Zamfira Gheorghe. 

            Nu sunt discutii.     
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Tanasie Florin Silviu); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.38/27.04.2016. 
            2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2016. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana.  
            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Tanasie Florin Silviu) ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27.04.2016. 
            3. Proiect de hotarare referitor la alocarea sumei de 65.000 lei pentru stimularea 
elevilor calificati la faza nationala a olimpiadelor scolare. 
            Iniţiator: Consilier local – Gheorghe Mariana 

            Raportul compartimentului de specialitate – nu exista raport al compartimentului de 

specialitate. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Gheorghe Mariana. 

            Dinu Constantin,secretarul UAT Bals supune atentiei celor prezenti adresa 

nr.9870/27.04.2016, prin care arata ca in conformitate cu art. 44 alin.1 din Legea nr.215/2001, a 

administratiei publice locale, proiectele de hotarare care nu sunt insotite de raportul 

compartimentului de specialitate sunt scoase de pe ordinea de zi.Ii informeaza pe consilierii 

prezenti ca nu va contrasemna  pentru legalitate hotararea,deoarece in bugetul Primariei Bals nu 

exista ,deocamdata,suma de bani solicitata-65.000 lei-pentru premierea elevilor olimpici.Acesta 

este motivul pentru care a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare. 

            Consilier local Anghel Marian- copiii merita atentia tuturor, de aceea este de acord cu 

premierea copiilor, dar nu asa cum se mentioneaza in proiectul de hotarare, ci propune ca fiecare 

elev olimpic sa primeasca o suma de bani. 

            Consilier local Radu George- poate sunt elevi care nu vor sa mearga in excursie,propun, 

in schimb,sa primeasca o suma de bani. 



            Consilier local Anghel Marian- care este procedura de selectie a celor doi profesori 

insotitori. 

             Consilier local Gheorghe Mariana- cine a avut cele mai multe premii.Propune ca elevii 

care nu doresc sa mearga in excursia organizata la Parcul  Disneyland din Paris ,sa primeasca 

c/val acesteia in bani. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul consilierului local Gheorghe 
Mariana. 
             Votează:    - pentru – 15;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 3(Anghel Marian,Dragan Gheorghe,Tanasie Florin Silviu); 
            Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/27.04.2016. 
        4.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 
locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2016 in orasul 
Bals 
            Iniţiator: Consilieri locali – Gheorghe Mariana,Tudor Vasile. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Gheorghe Mariana. 

            Dinu Constantin,secretarul UAT Bals informeaza consilierii prezenti ca nu va 

contrasemna pentru legaliate nici aceasta hotarare,deoarece, asa cum specifica in raportul 

nr.9748/25.04.2016, proiectul de hotarare nu respecta dispozitii legale: 

- Codul Fiscal-care prevede ca orice modificare a taxelor si impozitelor locale intra in 

vigoare la data de 1 ianuarie a anului urmator, nu la data de 1 iunie 2016 cum se specifica 

in art.2 al proiectului de hotarare; 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa, care in art.41 alin.4 interzice ca 

denumirea proiectului de hotarare sa fie aceeasi cu denumirea HCL nr.119/10.11.2015, 

hotarare in vigoare si prin care au fost adoptate taxele si impozitele locale valabile in anul 

2016 in orasul Bals. De fapt, proiectul propune o modificare a HCL nr.119/19.11.2015, dar 

in art.2 initiatorii propun incetarea aplicabilitatii intregii hotarari, lucru imposibil deoarece 

bugetul local al orasului Bals ar ramane fara venituri. Mai mult,proiectul nu este semnat de 

initiatori. 

      Dl.Dinu Constantin da citire si raportului nr.9814/26.04.2016 al Compartimentului 

Piete,Targuri,Cimitire in care se arata ca Tudor Vasile,unul dintre consilierii locali initiatori,a 

votat HCL nr.119/10.11.2015,prin urmare a fost de acord cu nivelul propus al taxelor si 

impozitelor locale in 2016, iar acum doreste reducerea lor.Dna.consilier Gheorghe Mariana,tot 

initiator,a absentat de la sedinta din 10.11.2015. 

    Avand in vedere aceste considerente dl.Dinu Constantin solicita respingerea proiectului de 

hotarare. 

   Consilierul local Radu George- Institutia Prefectului Judetului Olt va solicita  revocarea 

hotararii care nu este contrasemnata de secretar ? 

    Secretar Dinu Constantin- da, Institutia Prefectului Judetului Olt nu va aviza pentru 

legalitate. 
       Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 11;  
                                -împotrivă - ; 

                     -abţineri –7( Anghel Marian, Stana Daniela,Dragan Gheorghe,Militaru 

Eugen,Tanasie Silviu,Tucan Dumitru, Vilceloiu Gabriel); 



       Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/27.04.2016. 
            5.Proiect de hotarare referitor la aprobare regulament de ordine interioara al 
Bibliotecii Orasenesti „Petre Pandrea” Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Smarandache Dan . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Vilceloiu Gabriel.  
            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –6( Gheorghe Mariana,Matei Gerard Tudorica,Pendiuc Silviu,Radu 
Florian,Tanasie Florin Silviu,Zamfira Gheorghe) ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 42/27.04.2016. 
            6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc Bals.  

Iniţiator: Primar-Ing.Madalin Ady Teodosescu. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Motatu Mariana. 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Turcitu Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Smarandache Dan. 

Consilierii locali constata ca nu participa la sedinta niciun reprezentant de la spital si nu este 

prezent nici managerul acestuia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 4;  
                                -împotrivă - ; 

                        -abţineri –14( Anghel Marian,Badea Vanina,Gheorghe Mariana,Iordache  

Marin,Matei Gerard,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George,Tanasie Silviu,Tucan 

Dumitru,Turcitu Marin,Tudor Vasile,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe) ; 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat.   

             7.Informare administrator S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals privind 
activitatea societatii . 
   Nu participa la sedinta niciun reprezentant al S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals 

pentru a informa consilierii cu privire la activitatea societatii. 

             8. Întrebări, interpelări, petitii.   
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Tucan Dumitru , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 
epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Balş din data de 27.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TUCAN DUMITRU 

            
 

          
                                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                                             JR.DINU CONSTANTIN 
                 


