
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 14 septembrie 2017, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 691 din data de 11.09.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipseste: Statie George.  
 Participă: Primarul orasului Bals-Teodosescu Madalin-Ady, Hristea Marin-Administratorul 
orasului Bals,Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local ,Langa Florentina-sef birou taxe si impozite,Motatu 
Mariana – consilier superior resurse umane,Iova Zoica- inspector serviciul IDLAP. 
         Doamna presedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 18; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  
   1. Proiect de hotărâre referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale si a 
celor asimilate acestora si  modificarea  contractului  de concesiune nr.2333/2006 privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals.. 
   2. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.37/10.10.2016. 
   3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului”Cresterea efeicientei energetice a 
corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes,str.Nicolae Balcescu,nr.51,Bals,jud.Olt” si a 
cheltuielilor legate de acesta.  
   4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la urmatoarele 
obiective de investitii: 
                    - modernizare strada Depozitelor; 
                    - reabilitare alei carosabile zona Monument-Turnuri; 
                    - reinnoire imbracaminte asfaltica pe strada Fratii Buzesti; 
                 - construire drum de interes local strada Chiliei. 
  5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei cu dotari la „Adapost caini fara stapan ,oras 
Bals,jud.Olt”. 
    6. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de functii 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor subordonate 
Consiliului Local Bals 
    7. Proiect de hotarare referitor aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 
2017 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor subordonate 
Consiliului Local Bals 
    8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea si avizarea documentelor necesare derularii 
procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii: 

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 
de salubrizare de pe raza județului Olt;  
 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului 
de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și 
monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. 

            Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     



 

 

             Votează : - pentru – 18; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale si a celor 
asimilate acestora si  modificarea  contractului  de concesiune nr.2333/2006 privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals.. 

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

Secretarul UAT Bals explica necesitatea infiintarii acestui depozit:- pana la data inceperii efective 
a administrarii depozitului de la Bilteni gunoiul menajer de pe raza orasului Bals trebuie depozitat intrun 
depozit provizoriu.In acest sens,UAT Bals trebuie sa puna la dispozitia operatorului actual un teren in 
vederea infiintarii acestui depozit. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 58/14.09.2017. 
2. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.37/10.10.2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian 

Secretarul UAT Bals explica urmatoarele:- in vederea urgentarii concesionarii de catre S.C. 
COMPANIA DE APA OLT,societate careia i s-a delegat serviciul de apa si canalizare din orasul Bals, a 
cladirilor pe care Consiliul Local Bals s-a obligat ca le va achizitiona de la S.C. AQUATRANS S.A. 
Bals,scoase la licitatie de catre lichidatorul este necesara modificarea termenului de plata prevazut in 
HCL nr.37/10.10.2016 – plata sa se faca pana la 15.10.2017 si nu pana la sfarsitul anului. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 59/14.09.2017. 
3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului”Cresterea efeicientei energetice a corpului 
principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes,str.Nicolae Balcescu,nr.51,Bals,jud.Olt” si a 
cheltuielilor legate de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Inspector Iova Zoica : in vederea imbunatatirii conditiilor in care invata elevii Scolii Gimnaziale „Mihail 
Drumes” ,Primaria orasului Bals a depus in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 3, un proiect denumit 
Cresterea efeicientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes,str.Nicolae 
Balcescu,nr.51,Bals,jud.Olt”.In acelasi timp este necesar sa se aprobe si contributia Primariei Bals in 
cadrul acestui proiect. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/14.09.2017. 
4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la urmatoarele 
obiective de investitii: 



 

 

                    - modernizare strada Depozitelor; 
                    - reabilitare alei carosabile zona Monument-Turnuri; 
                    - reinnoire imbracaminte asfaltica pe strada Fratii Buzesti; 
                    - construire drum de interes local strada Chiliei. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
Primarul orasului Bals:- din imprumutul in valoare de 7.000.000 lei contractat de Primaria Bals a ramas o 
suma ce poate fi folosita pentru reabilitarea si construirea unor strazi din oras. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 61/14.09.2017. 
  5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei cu dotari la „Adapost caini fara stapan ,oras 
Bals,jud.Olt”. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
Primarul orasului Bals:- in vederea obtinerii autorizatiilor necesare punerii in functiune a adapostului de 
caini fara stapan trebuie  achizitionate  bunuri cu care va fi dotat acest adapost si care fac obiectul anexei 
la proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 62/14.09.2017. 
    6. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de functii 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor subordonate 
Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
    7. Proiect de hotarare referitor aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 
2017 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor subordonate 
Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 



 

 

                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea si avizarea documentelor necesare derularii 
procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii: 

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 
de salubrizare de pe raza județului Olt;  
 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului 
de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și 
monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dica Liliana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Stana Daniela 
Primarul orasului Bals: la proiectul initial sunt doua amendamente,unul care se refera la cresterea 
ritmicitatii colectarii gunoiului in orasul Bals- zilnic din zona blocurilor si de trei ori pe saptamana in 
zona caselor si al doilea care se refera la plata unei redevente catre UAT Bals in suma de 45.959,40 lei 
pentru 15 bucati containere semiingropate,din data de 04.09.2018. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina , 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 14.09.2017. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

 

                         

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                              JR. DINU CONSTANTIN 
       
 
 
 
 
 



 

 

 
  


