
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 18 septembrie 2017, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia viceprimarului oraşului Balş nr. 704 din data de 15.09.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipseste: Dragan Gheorghe.  
 Participă:Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Motatu Mariana – consilier superior resurse 
umane,Cirtog Ionela – sef serviciu Buget-Contabilitate . 
         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 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 
    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru 
Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Bals si pentru serviciile subordonate Consiliului Local Bals 
    3.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 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 Patru Mircea Marian 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 7;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –11(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru 
Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Bals si pentru serviciile 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 – 7;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –11(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
3.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: Viceprimar- Badea Vanina Elena 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dica Liliana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Stana Daniela 
Viceprimarul orasului Bals-doamna Badea Vanina Elena: 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 – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 63/18.09.2017. 
            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 18.09.2017. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 
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