
 1

CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 19.06.2012, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al oraşului 
Balş, convocată prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 182/2012. 
 La şedinţă participă din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Olt domnul 
prefect Eugen Ionică, domnul subprefect Virgil Delureanu şi domnul Cosmin 
Mezdrea, consilierul prefectului. 
 Mai participă: dl Ioan Ciugulea – preşedintele organizaţiei PNL Olt; dl Rotea 
Nicolae – preşedintele Judecătoriei Balş; dl Paraschiv Gheorghe şi dl Florea Sorin – 
poliţia Balş; dl Stănculescu Ştefan – directorul Spitalului Orăşenesc Balş; dl Jircă 
Dumitru – director SC Aquatrans; dl Tiţa Constantin – director SC Salubris. 
 Din partea executivului participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae 
– consilier juridic. 
 Dl Prefect urează succes noului consiliu local şi îi felicită pe toţi cei care au 
câştigat alegerile locale. 
 Dl Secretar face prezenţa noilor consilieri aleşi: sunt prezenţi 19 consilieri ai 
Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul prefect, care 
solicită să fie desemnat decanul de vârstă să conducă lucrările şedinţei de constituire a 
consiliului local, asistat de cei mai tineri doi consilieri. 
 Este desemnat ca fiind cel mai în vârstă dintre consilierii locali de către dl 
Secretar, domnul Tucan Dumitru, iar primii doi cei mai tineri consilieri domnii 
Cotarcea Ionuţ şi Pendiuc Silviu. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Tucan Dumitru, prezintă următoarea ordine de 
zi: 

1. Alegerea comisiei de validare. 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi. 

3. Depunerea jurământului de către consilierii locali. 

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Balş. 

5. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului. 

6. Depunerea jurământului de către primar. 

7. Alegerea viceprimarului oraşului Balş. 

8. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Balş. 
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Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

 Votează: - pentru – 19. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

1. Alegerea comisiei de validare. 

Dl Tucan propune ca numărul membrilor comisiei de validare să fie trei. 

Se supune la vot propunerea. 

Votează: - pentru – 18; 

      - abţineri – 1 (Tănasie Silviu). 

Dl Tucan propune din partea USL pe dl Cotarcea Ionuţ şi pe Stana Daniela. 

Dl Costache Ionel propune din partea PDL pe dl Anuţa Octavian. 

Se supune la vot propunerea pentru Cotarcea Ionuţ. 

Votează: - pentru – 18; 

      - abţineri – 1 (Tănasie Silviu). 

Se supune la vot propunerea pentru Stana Daniela. 

Votează: - pentru – 18; 

      - abţineri – 1 (Tănasie Silviu). 

Se supune la vot propunerea pentru Anuţa Octavian. 

Votează: - pentru – 19. 

Dl preşedinte propune ca această comisie de validare să se retragă pentru a-şi 

alege preşedintele şi secretarul. 

După deliberare, comisia de validare va avea următoarea componenţă: 

1. Stana Daniela – preşedinte; 

2. Cotarcea Ionuţ – secretar; 

3. Anuţa Octavian – membru. 

  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 1/19.06.2012. 
 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi. 
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Dna Stana Daniela anunţă faptul că dosarele consilierilor propuşi au fost 

analizate de comisia de validare în vederea validării şi dă citire procesului-verbal 

întocmit de comisie. 

Dl preşedinte de şedinţă dă citire listei cuprinzând consilierii locali propuşi şi 

validaţi de comisia de validare. 

Se trece la validarea nominală a fiecărui consilier local. 

Se supune la vot validarea domnului Anghel Marian Viorel. 
Votează: - pentru – 18; 

- abţineri – 1 (Anghel Marian Viorel). 
 

Se supune la vot validarea domnului Anuţa Octavian. 
Votează: - pentru – 18; 

- abţineri – 1 (Anuţa Octavian). 
 

Se supune la vot validarea domnului Cotarcea Ionuţ. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Cotarcea Ionuţ). 

 
Se supune la vot validarea domnului Costache Ionel. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Costache Ionel). 

 
Se supune la vot validarea domnului Curelea Bogdan Alin. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Curelea Bogdan Alin). 

 
Se supune la vot validarea domnului Drăgan Gheorghe. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Drăgan Gheorghe). 

 
Se supune la vot validarea domnului Iordache Marin. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Iordache Marin). 

 
Se supune la vot validarea domnului Matei Gerard Tudorică. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Matei Gerard Tudorică). 
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Se supune la vot validarea domnului Militaru Eugen Dumitru. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Militaru Eugen Dumitru). 

 
Se supune la vot validarea domnului Pendiuc Silviu Petre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Pendiuc Silviu Petre). 

 
Se supune la vot validarea domnului Radu George. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Radu George). 

 
Se supune la vot validarea doamnei Smarandache Cornelia. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Smarandache Cornelia). 

 
Se supune la vot validarea domnului Smarandache Dan. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Smarandache Dan). 

 
Se supune la vot validarea doamnei Stana Daniela. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Stana Daniela). 

 
Se supune la vot validarea domnului Statie George. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Statie George). 

 
Se supune la vot validarea domnului Tănasie Florin Silviu. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Tănasie Florin Silviu). 

 
Se supune la vot validarea domnului Tucan Dumitru. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Tucan Dumitru). 

 
Se supune la vot validarea domnului Turcitu Marin. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Turcitu Marin). 

 
Se supune la vot validarea domnului Vîlceloiu Teodor Gabriel. 
Votează: - pentru – 18; 
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     - abţineri – 1 (Vîlceloiu Teodor Gabriel). 
 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 2/19.06.2012. 
 
 3. Depunerea şi semnarea jurămintelor de către consilierii validaţi. 
 Se trece la depunerea şi semnarea jurământului de către fiecare consilier în 
parte în faţa Consiliului Local, conform formulei prevăzută în legislaţia în vigoare. 
 Dl Tucan Dumitru supune la vot constituirea consiliului local al oraşului Balş. 
Votează: - pentru – 19. 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 3/19.06.2012. 
 

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local 
 Dl Cotarcea Ionuţ îl propune pe dl Tucan Dumitru ca preşedinte de şedinţă al 
consiliului local pentru următoarele 3 luni. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot propunerea. 
Votează: - pentru – 19; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 4/19.06.2012. 
 

5. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului 
 Dl Rotea Nicolae, preşedintele Judecătoriei oraşului Balş, prezintă rezultatul 
alegerilor locale din data de 10.06.2012.  
 Se validează în funcţia de primar al oraşului Balş dl Teodosescu Mădălin-Ady. 

 
6. Depunerea jurământului de către primar 

 Dl Primar Teodosescu Mădălin-Ady depune şi semnează jurământul în faţa 
Consiliului Local. 

 
7. Alegerea viceprimarului oraşului Balş 

 Dl preşedinte de şedinţă solicită propuneri din partea grupurilor politice. 
 Dl Cotarcea Ionuţ o propune pe doamna Smarandache Cornelia. 
 Nu mai sunt alte propuneri. 
 Dl Secretar Dinu Constantin prezintă modalitatea de vot. Votul va fi secret, pe 
bileţele şi se va face prin tăiere cu o linie orizontală în caz de vot negativ, sau lăsarea 
numelui propus netăiat în caz de vot pozitiv. 
 Comisia de validare verifică şi sigilează urna de vot. 

Se trece la vot.  
 După încheierea procedurii de vot, comisia de validare trece la numărarea 
voturilor. 
 Preşedinta comisiei de validare, dna Stana Daniela, prezintă rezultatul votului. 
Din totalul de 19 voturi, au fost 13 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
 Dna Smarandache Cornelia este aleasă în funcţia de viceprimar al oraşului 
Balş. 
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  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.06.2012. 
 

8. Alegerea numărului şi componenţa comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Balş 
 Dl preşedinte de şedinţă propune ca numărul comisiilor să fie de patru, la fel ca 
şi în celelalte legislaturi. 
 Se supune la vot numărul comisiilor. 
 Votează: - pentru – 19. 
 Dl preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să îşi exprime preferinţele pentru 
comisii. 
 Pentru comisia juridică: 

1. Cotarcea Ionuţ 
2. Stana Daniela 
3. Smarandache Cornelia 
4. Turcitu Marin 
5. Curelea Bogdan 

Pentru comisia economică: 
1. Pendiuc Silviu 
2. Iordache Marin 
3. Statie George 
4. Curelea Bogdan 
5. Costache Ionel 

Pentru comisia socială: 
1. Anghel Marian 
2. Tănasie Silviu 
3. Anuţa Octavian 
4. Smarandache Dan 
5. Drăgan Gheorghe 
6. Radu George 
7. Vîlceloiu Gabriel 

Pentru comisia de urbanism: 
1. Vîlceloiu Gabriel 
2. Militaru Eugen 
3. Anuţa Octavian 
4. Tucan Dumitru 
5. Matei Gerard 
6. Cotarcea Ionuţ 
7. Costache Ionel 

Fiecare comisie de specialitate se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi 
secretarul. 

Rezultatul alegerilor este următorul: 
La comisia socială: 
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- preşedinte: Anghel Marian; 
- secretar: Smarandache Dan. 

La comisia juridică: 
- preşedinte: Cotarcea Ionuţ; 
- secretar: Stana Daniela. 

La comisia de urbanism: 
- preşedinte: Tucan Dumitru; 
- secretar: Militaru Eugen. 

La comisia economică: 
- preşedinte: Statie George; 
- secretar: Pendiuc Silviu. 

 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot fiecare comisie în parte. 
Votează: - pentru – 19; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/19.06.2012. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Tucan Dumitru, preşedintele de şedinţă, 
anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările 
şedinţei de constituire a Consiliului Local Balş din data de 19.06.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tucan Dumitru 

 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


