
CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.04.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 329 din data 19.04.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul 
de 19.  
          Lipsesc motivat: Costache Ionel, Tudor Vasile . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Statie George – 
administrator public, Ştirbu Camelia, Barbu Florin,  Butaru Constantin Daniel –  
Biroul Iniţiativă, Dezvoltare locală şi Achiziţii Publice, Cîrtog Liselotte – şef 
birou Buget – Contabilitate – Resurse Umane , Moţatu Mariana . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier 
Curelea Bogdan, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de 
trei luni. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 17. 
 Domnul Curelea Bogdan, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea 
ordine de zi: 

    1. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului Local al oraşului Balş  

Iniţiator: Preşedinte de şedinţă – d-l Costache Ionel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 46/30.04.2013. 
             2. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant a locului de 
consilier local al oraşului Balş al d-nei Cercel Georgeta  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Radu Florian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 47/30.04.2013. 

    3. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier 
local al d-nei Badea Vanina – Elena . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Turcitu Marin   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Silviu Pendiuc 



Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 48/30.04.2013.  

   4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local la data de 31.03.2013. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cirtog Liselotte  
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-l Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tanasie Silviu  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 49/30.04.2013. 

   5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii la 
31.03.2013 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cirtog 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 – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 50/30.04.2013. 
   6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie  al 
bugetului creditelor externe si interne la data de 31.03.2013 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-l Vilceloiu Gabriel Teodor 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 51/30.04.2013. 

  7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferenta lunii martie 2013. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-l  Tucan Dumitru 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 52/30.04.2013. 

   8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului 
,,Promovarea sportului de performanta ”  al Clubului Sportiv TT Winter 
Sports 



Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
          D-l Tănasie Silviu s-a mai menţionat  faptul că şi şahul este unul din 
sporturile care ar trebui susţinut de către Consiliul Local . 
          D-l secretar – dacă se constituie într-un club, printr-un parteneriat pot fi 
ajutaţi . 

Nu  mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 8 ( Militaru Eugen, Radu Florian , Smarandache Cornelia, 
Smarandache Dan, Stan Daniela , Vîlceloiu Gabriel, Anghel Marian , Drăgan 
Gheorghe ) 
               - abţineri – 9 (Badea Vanina-Elena , Iordache Marin, Matei Gerard, 
Pendiuc Silviu , Radu George, Tănasie Silviu , Tucan Dumitru , Turcitu Marin , 
Curelea Bogdan Alin ) 
    9. Proiect de hotărâre referitor la transformarea postului vacant de 
muncitor calificat in post de referent  treapta I (studii medii) la Casa de 
Cultură din cadrul Primăriei oraşului Balş 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan Alin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 53/30.04.2013. 

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobare cheltuieli neeligibile 
pentru proiectul „ Reabilitarea si reamenajarea Cartierului Oraşul Nou  
din localitatea Balş  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate –prezintă d-l Butaru Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 

D-l Radu George – cere lămuriri cu privire la acest lucru . 
D-na viceprimar – M.D.R.T. a considerat că a fost întocmit caietul de 

sarcini restrictiv şi de aceea ne-a penalizat. 
D-l Tănasie – ştiu că si la Ambulatoriu s-a tăiat finanţarea din cauza unor 

greşeli de întocmire a documentaţiei. Consider că nu este normal. Cine răspunde 
de aceste greşeli ?  

D-l Radu George face apel la consilieri să nu voteze acest proiect până nu 
se lămureşte cine este de vină. 

D-l Tucan – problema trebuie negociată la nivel înalt. 
D-na viceprimar – ne vom judeca cu M.D.R.T.  



D-l Anghel – ce înseamnă această sumă pentru  oraşul  Balş ? Se va face 
vreo rectificare de buget ? Se poate asigura această sumă din bugetul local ? 

D-l Iordache – consideră că nu trebuie să ne grăbim cu aprobarea, până nu 
vom fi mai bine consiliaţi. Propune să fie amânat. 

D-l Radu – la şedinţa următoare  a Consiliului Local să vină un 
reprezentant al M.D.R.T. şi al constructorului şi fiecărui consilier să i se prezinte 
documentaţia proiectului. 

   Nu  mai sunt discuţii. Se supune la vot amânarea proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
 11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea amplasării în zona 
drumului public de reţele şi încheierea unui contract de utilizare si acces in 
zona drumului public   

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl  Militaru Eugen  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

D-l Radu – întreabă pe ce perioadă se face contractul de închiriere . 
D-l secretar – de obicei pe un an , cu dreptul de prelungire . 
D-l Radu – în nomenclatorul de drumuri nu este prins acel drum . 
Nu  mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: -    pentru – 13 
- abţineri – 2 ( Turcitu Marin, Tănasie Silviu) 
- împotrivă – 2 (Badea Vanina, Radu George). 

 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 54/30.04.2013. 
12.  Întrebări, interpelări, petiţii. 
D-na  Cercel Georgeta – anunţă că a depus contestaţie privind invalidarea 

mandatului de consilier local . 
D-na Stana Daniela – spune că s-a analizat contestaţia la Comisia de 

validare şi dă citire procesului verbal al Comisiei de validare .  
Nemaifiind alte discuţii, domnul Curelea Bogdan , 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 30.04.2013. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Curelea Bogdan 

 
 
 
 

                                                                                                  SECRETAR 
                      Jr. Dinu Constantin 


