
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.01.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.19/21.01.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:Gheorghe Mariana,Matei Gerard Tudorica, Smarandache Cornelia.    
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals ,Cirtog Liselotte-sef serviciu Buget-
Contabilitate,Langa Florentina-sef birou Taxe si Impozite,Croitoru Florin-sef birou 
Administrativ,Ciontu Maria –inspector specialitate in cadrul serviciului IDLAP,Anastasie Cornel- 
referent in cadrul serviciului UAT, Motatu Marinel- sef serviciu APL,Asistenta Sociala si Juridic, 
Istrate Minuta-birou Resurse Umane din cadrul Spitalului Orasenesc Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tanasie Silviu,ales să conducă 
şedinţa de  consiliu local  din data de 28.01.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile legale 
privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 16;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
 Domnul Tanasie Silviu prezinta adresa  primarului orasului Bals, nr.1736/28.01.2016, prin 
care solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 6:” Proiect de hotarare referitor la darea in 
administrarea S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals a fondului locativ al orasului Bals”. 
           Se supune la vot. 
           Voteaza:- pentru- 16; 
                          -împotrivă - ; 
                          -abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
             1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ,orasul Bals,judetul Olt,pentru anul 
scolar 2016-2017. 
            2. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 46.000 lei Centrului de 
Excelenta la nivelul orasului Bals.  
           3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de 
exploatare in drum comunal si a documentatiei aferente. 
           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii DC 1A Bals-Spineni. 
           5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea anularii in cota de 73.3% a majorarilor 
de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv 
si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata 
pana la 30 septembrie 2015 inclusiv stinse pana la aceasta data, constand in creante de 



natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Bals. 
            6 Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  sau lucrări de 
interes local pentru  anul 2016 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 
           7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea 
acordarii ajutoarelor de urgenta.  
          8.Proiect de hotarare referitor la cesiune contract de concesiune. 
          9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii terenului intravilan format din 
trei loturi, in suprafata totala de 304 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,langa S.C.TERMEX 
S.A. Bals si a documentatiei de atribuire privind vanzarea. 
           10. Proiect de hotarare referitor la aprobare organigrama,stat de functii si structura 
organizatorica a Spitalului Orasenesc Bals pe anul 2016. 
           11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea transmiterii unui autoturism 
apartinand Consiliului Local Bals catre Colegiul Tehnic Bals.  
           12. Întrebări, interpelări, petiţii.         
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata.     
             Votează : - pentru – 16; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
     1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si 
particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ,orasul Bals,judetul Olt,pentru anul scolar 
2016-2017. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Zamfira Gheorghe. 

            Nu sunt discutii. 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
     Votează:    - pentru – 16;  
                        -împotrivă - ; 
                        -abţineri – ; 
     Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2016. 
      2. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 46.000 lei Centrului de Excelenta la 
nivelul orasului Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin. 

    Dl. consilier Dragan Gheorghe intreaba daca anul trecut a fost cheltuita toata suma 

alocata,adica 67.000 lei .Cirtog Liselotte-„ nu, au fost cheltuiti aproximativ 35.000 lei”. 

    Dl.consilier Anghel Marian explica celor prezenti ca anul acesta suma de bani alocata este mai 

mica deoarece au fost desfiintate doua grupe.   
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 2(Anghel Marian,Dragan Gheorghe); 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/28.01.2016. 



           3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de 
exploatare in drum comunal si a documentatiei aferente. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen.  
  Dl.consilier Tucan Dumitru intreaba care va fi traseul masinilor de tonaj mare,existand pericolul 
blocarii circulatiei in oras,care si-asa se desfasoara in conditii de maxima aglomeratie,mai ales la 
sfarsitul saptamanii.Dl.Anastasie Cornel – „prin realizarea acestui drum se incearca 
degajarea,fluidizarea circulatiei in Bals, cel putin pe o portiune de drum,cu conditia ca masinile mari 
si vehiculele cu tractiune animala sa nu mai tranziteze orasul ci sa parcurga acest drum comunal.Alta 
solutie nu exista,pana la realizarea unei centuri ocolitoare.” 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/28.01.2016. 
           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii DC 1A Bals-Spineni. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen.  
Nu sunt discutii. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 7/28.01.2016. 
            5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea anularii in cota de 73.3% a majorarilor 
de intarziere aferente obigatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv si 
a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata 
pana la 30 septembrie 2015 inclusiv stinse pana la aceasta data, constand in creante de 
natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Badea Vanina. 
  Dna.Langa Florentina explica celor prezenti ca prin adoptarea acestei hotarari s-ar mari gradul de 
incasare al taxelor si impozitelor locale. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/28.01.2016. 
             6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  sau lucrări de 
interes local pentru  anul 2016 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 



 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Turcitu Marin 

Consilier local Tucan Dumitru-„cate ore se presteaza lunar ?”. 

Motatu Marinel-„in medie 40 de ore pe luna”. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.01.2016. 
          7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea 
acordarii ajutoarelor de urgenta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Marinel. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen. 

Consilier local Anghel Marian-„cate persoane au beneficiat de ajutorul de urgenta in anul 2015?”. 
Motatu Marinel-„ niciuna deoarece nu au existat criterii de acordare”.  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 10/28.01.2016. 
          8.Proiect de hotarare referitor la cesiune contract de concesiune. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Vilceloiu Gabriel. 

  Dna.Ciontu Maria le aduce la cunostinta consilierilor prezenti ca este necesara aceasta cesiune 
deoarece S.C. SPORTEAM S.R.L. Craiova a vandut investitia realizata pe terenul concesionat catre 
S.C. DAMIR MY-BY ELECTROCONS S.R.L. Bals si prin urmare aceasta trebuie sa preia 
concesiunea terenului in suprafata de 1196 mp. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –4(Pendiuc Silviu,Radu Florian,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe) ; 
   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul ,se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar un 
numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 
        9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii terenului intravilan format din 
trei loturi, in suprafata totala de 304 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,langa S.C.TERMEX 
S.A. Bals si a documentatiei de atribuire privind vanzarea. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Pendiuc Silviu. 



   Dl.consilier Dragan Gheorghe –„ de ce este necesara vanzarea celor trei loturi de teren”. 

   Dna.Ciontu Maria explica oprtunitatea vanzarii celor trei loturi:venituri suplimentare la bugetul 

local determinate de incasarea contravalorii terenurilor vandute,perceperea de taxe si 

impozite,impactul pozitiv asupra aspectului arhitectural zonal.  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –2( Dragan Gheorghe,Smarandache Dan) ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28.01.2016. 
           10. Proiect de hotarare referitor la aprobare organigrama,stat de functii si structura 
organizatorica a Spitalului Orasenesc Bals pe anul 2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Turcitu Marin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 

    Reprezentantul Spitalului Orasenesc Bals informeaza consilierii prezenti despre lipsa 

personalului medical,mai ales doctori specialisti,cu care se confrunta spitalul,sperand ca in urma 

sustinerii concursurilor de angajare organizate acestea sa fie ocupate. 

    Dl.consilier Radu George- „era oportuna prezenta dlui.director al Spitalului Orasenesc Bals la 

sedinta ,pentru o completa informare a consilierilor”. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –4(Radu Florian,Radu George,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe) ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 12/28.01.2016. 
          11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea transmiterii unui autoturism 
apartinand Consiliului Local Bals catre Colegiul Tehnic Bals.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 

Dl.Croitoru Florin arata ca am primit de la Inspectoratul de Stat in Constructii un autoturism 

Dacia Logan,pe care pentru a-l putea inmatricula este necesar ca autoturismul Dacia cu nr. OT-

10-PRB,dat in administrarea Colegiului Tehnic Bals sa fie transmis fara plata catre acestia, 

deoarece Consiliul Local Bals nu poate inmatricula mai mult de trei autoturisme. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 13/28.01.2016. 
         12. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Dl. Radu George intreaba cine a intocmit proiectul pentru lucrarea „Construire adapost caini 

comunitari”. 

 Dl.Dinu Constantin-se va informa si-i va raspunde. 
            Nu mai sunt alte discutii.     



            Avand in vedere acest lucru, domnul Tanasie Silviu , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 
epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Balş din data 28.01.2016. 
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