
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 31.10.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.663/20.10.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsesc Patru 
Mircea Marian si Statie George. 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals,Iova Zoe-inspector in cadrul srviciului IDLAP. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 31.10.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Domnul Anghel Marian Viorel prezinta adresa  primarului 23516/31.10.2016, prin care 
solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 6:” Proiect de hotarare referitor la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru extindere retea de alimentare cu apa potabila pe str.Macului 
din Bals,jud.Olt. 

 1.Proiect de hotarare referitor la avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt. 

  2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local la data 

de 30.09.2016. 

 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2016.  

  4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 

interne la data de 30.09.2016. 

   5.  Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local pe anul 2016.           

   6. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membri in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare„Oltul”a Consiliilor Locale Dobroteasa,Valea Mare,Radomiresti. 

   7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea Cererii de finantare pentru obiectivul de 

investitii”Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3 str.Nicolae 

Balcescu nr.193,195,197 din Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor aferente implementarii 

proiectului.     
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata.     
             Votează : - pentru – 16; 
                               împotrivă - ; 

                               abţineri –1 (Cirtog   Marius)   ; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

        1.Proiect de hotarare referitor la avizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt. 

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

    Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

    Raportul comisiei de specialitate – prezintă Osiac Ion . 

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile. 



            Consilier local Gheorghe Mariana propune scoaterea alin.(6) din art.1 Cap.1- Dispozitii 
generale,care se refera la integrarea in cadrul sistemului de management integrat al deseurilor in 
jud.Olt a contractului nr.2333/20.02.2006 de delegare a serviciului de salubrizare a orasului 
Bals,incheiat cu S.C. SALUBRIS S.A. Slatina.Face referire la adresa nr.86458/25.10.2016 a 
Ministerului Fondurilor  Europene –Directia Generala Programe Infrastructura Mare-Autoritatea de 
Management POS Mediu prin care reprezentantii Primariei Bals impreuna cu toti ceilalti factori de 
decizie sunt invitati la o sedinta la sediul AM POS Mediu Bucuresti pentru a analiza stadiul 
proiectului.Doreste sa informeze ca prin aceasta adresa ni se aduce la cunostinta faptul ca acest 
contract nu va putea fi integrat in proiect.Mentioneaza ca este de acord cu amendamentul propus in 
Cap.II. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre in forma lui initiala. 
            Votează:    - pentru – 1;  
                                -împotrivă – 10(Anghel Marian Viorel, Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-
Serban Felicia Adelina,Cirtog   Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe 
Mariana,Moraru Mihaela-Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile) ; 

                                -abţineri –6 (Badea Vanina Elena,Grigoriu Carmen,Hristea Marian,Militaru 
Eugen,Stana Daniela,Tanasie Silviu)   ; 
  Se supune la vot proiectul de hotarare propus de consilier local Gheorghe Mariana. 
               Votează:   - pentru – 9(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile) ; 
                                -împotrivă – 1 (Anghel Marian Viorel,) ; 

                                -abţineri –7 (Badea Vanina Elena,Dragan Gheorghe,Grigoriu Carmen,Hristea 
Marian,Militaru Eugen,Stana Daniela,Tanasie Silviu)   ; 
   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 si care 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. 

      2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a  bugetului local la 

data de 30.09.2016. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile. 
La dezbaterea acestui proiect de hotarare participa si dl.Statie George. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1(Cirtog Marius); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 43/31.10.2016. 

       3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2016. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Hristea Marin . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona.  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 44/31.10.2016. 

      4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 

interne la data de 30.09.2016. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Badea Vanina Elena. 

           Consilier local Gheorghe Mariana constata ca din creditul in total de 7.000.000 lei 

contractat in anul 2015 au fost cheltuiti aprox. 5.000.000 lei , asupra diferentei trebuie sa dispuna 

Consiliul Local Bals.. 
           Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotriva –; 

                                - abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 45/31.10.2016. 

       5.  Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local pe anul 2016. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Hristea Marin . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona. 
         Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotriva – ; 

                                - abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 46/31.10.2016. 

  6. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membri in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa 

si de Canalizare„Oltul”a Consiliilor Locale Dobroteasa,Valea Mare,Radomiresti. 

           Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

    Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 

    Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotriva – ; 

                               -abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 47/31.10.2016. 

  7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea Cererii de finantare pentru obiectivul de 

investitii”Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3 

str.Nicolae Balcescu nr.193,195,197 din Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor aferente 

implementarii proiectului. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoe. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Gheorghe Mariana . 



            Proiectul de hotărâre – prezintă  Tanasie Silviu Florin. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotriva – ; 

                               -abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 48/31.10.2016.     
   8. Întrebări, interpelări, petiţii. 

       Nu mai sunt alte discutii.     
       Avand in vedere acest lucru, domnul Anghel Marian Viorel , 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 31.10.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                   ANGHEL MARIAN VIOREL 
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