
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.03.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.258/24.03.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19..    
 Participă: Statie George-administrator public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica 
Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Bals ,Cirtog Liselotte-
sef serviciu Buget-Contabilitate. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tucan Dumitru,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 31.03.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
             1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a 
orasului Bals pentru anul 2015. 
              2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local la data 
de 31.12.2015. 
              3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2015. 
            4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016. 
            5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului 
Orasenesc Bals.  
             6.Proiect de hotarare referitor la aprobare incasare in cota-parte de 50% din veniturile 
percepute cu titlu de chirie de unitatile subordonate  Consiliului Local Bals,titulari ai dreptutului 
de administrare al bunurilor proprietate publica. 
            7. Întrebări, interpelări, petiţii.             
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi .     
             Votează : - pentru – 19; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a orasului 
Bals pentru anul 2015. 
In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, este prezentat raportul anual privind starea economica,sociala si de mediu a orasului. 

      2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local la data de 
31.12.2015. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 

            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 – 15;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 4(Iordache Marin,Matei Gerard,Pendiuc Silviu,Zamfira Gheorghe); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.34/31.03.2016. 
      3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 

 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 –2(Matei Gerard,Pendiuc Silviu) ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.03.2016. 
       4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin.  
            Nu sunt discutii. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
            Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 36/31.03.2016. 
       5. 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 dnl. Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta dnl.Turcitu Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Smarandache Dan. 

           Dna. Gheorghe Mariana informeaza consilierii locali prezenti ca azi a participat la sedinta 

Consiliului de Administratie de la Spitalul Orasenesc Bals.Nu mai fusese convocata la sedinta 

din luna decembrie 2015.Solicita prezenta managerului spitalului la sedinta Consiliului Local 

Bals,dr.Stanculescu Stefan, pentru a oferi explicatii referitoare la transformarile de posturi 

solicitate.Considera ca la Spitalul Orasenesc Bals sunt multe probleme , care treneaza de ani 

multi si care trebuie rezolvate.Propune ca la urmatoarea sedinta de consiliu local sa se 

intocmeasca proiecte diferite pentru fiecare transformare de post. 

            Dl.Tanasie Silviu considera ca ar trebui angajat la spital un alt medic anestezist, deoarece 

cel care ocupa acum acest post este foarte in varsta. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 2;  
                                -împotrivă - ; 



                        -abţineri –17( Anghel Marian,Badea Vanina,Gheorghe Mariana,Iordache  

Marin,Matei Gerard,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George,Smarandache       

Cornelia,Smarandache Dan,Stana Daniela,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. 

             6.Proiect de hotarare referitor la aprobare incasare in cota-parte de 50% din veniturile 
percepute cu titlu de chirie de unitatile subordonate  Consiliului Local Bals,titulari ai dreptutului 
de administrare al bunurilor proprietate publica. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Vilceloiu Gabriel.  
            Deoarece in art.16 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica se 

prevede ca in cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de 

administrare,acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50% , dna. consilier 

local Gheorghe Mariana propune ca unitatile subordonate Consiliului Local Bals sa incaseze un 

procent de 50% din veniturile percepute cu titlu de chirie.  
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 37/31.03.2016. 
         7. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            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 31.03.2016. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TUCAN DUMITRU 
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