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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 22 februarie  2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.259 din data de 19.02.2018. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă: Teodosescu Madalin Ady-primarul orasului Bals, Hristea Marin- administrator public 
al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate, 
Jurebie Iancu-sef Serviciu U.A.T.  
        Doamna presedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 19; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –;  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:   
      1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

            Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 
            Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

      2. Intrebari,interpelari,petitii. 
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 19; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
      1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

            Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 
            Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

      Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate,mentionand ca fata de lista de 
investitii initiala se aduc urmatoarele modificari: 

- la Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe – Licente Windows,office,antivirus, SQL se 
suplimenteaza cu suma de 5.000 lei de la cheltuieli materiale . 

- la Cap.65.02 Invatamant- de la obiectivul Sarpanta Liceul Teoretic Petre Pandrea se transfera 
suma de 62.000 lei la doua obiective noi: Refacere sarpanta sala de sport Liceul Teoretic Petre 
Pandrea-zona vestiare- suma de 50.000 lei si Cabina paza Liceul Teoretic Petre Pandrea suma de 
12.000 lei. 

- La Cap.65.02 Invatamant- redenumirea urmatoarelor 
obiective:Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru 
educatie in orasul Bals-consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare in 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii pentru educatie,cresterea eficientei energetice 
a cladirilor unitatilor de invatamant in orasul Bals-consultanta pentru intocmirea cererilor de 
finantare; 



- Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru educatie in 
orasul Bals-studii audit energetic in Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii pentru 
educatie,cresterea eficientei energetice a cladirilor unitatilor de invatamant in orasul Bals- studii 
audit energetic; 

- Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru educatie in 
orasul Bals-studii expertiza tehnica in Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii pentru 
educatie,cresterea eficientei energetice a cladirilor unitatilor de invatamant in orasul Bals- studii 
expertiza tehnica; 

- Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru educatie in 
orasul Bals-studii fezabilitate/DALI in Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii pentru 
educatie,cresterea eficientei energetice a cladirilor unitatilor de invatamant in orasul Bals- studii 
fezabilitate/DALI; 

- Cap. 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica-se transfera suma de 30.000 lei de la obiectivul 
Reabilitare si modernizare strand in orasul Bals-studiu fezabilitate/DALI la Cap.84.02 
Transporturi pentru obiectivul Asfaltare strazi in orasul Bals- proiectare si executie. 

      Consilier local Tanasie Silviu propune urmatorul amendament:modificarea listei de investitii in sensul 
asfaltarii ramificatiei strazii N.Titulescu si de asemenea intinderea unui covor de piatra pe strada Macului 
in valoare de 400.000 lei. 
       Consilier local Gheorghe Mariana propune urmatorul amendament:realocarea sumei de 400.000 lei 
de la alte cheltuieli pentru Spitalul orasenesc Bals pentru cheltuieli de capital-dotari si mentioneaza ca 
sustine amendamentul propus de dl.Tanasie Silviu facand precizarea ca suma de 400.000 lei necesara 
pentru acest amendament sa fie realocata tot de la alte cheltuieli. 
      Consilier local Statie George mentioneaza ca nu doreste sa faca niciun amendament dar propune 
revizuirea cheltuielilor de personal. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre initial. 
             Votează:    - pentru – 1;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -18( Anghel Marian Viorel,Frunza Alexandru,Grigoriu Carmen,Militaru 
Eugen Dumitru,Patru Mircea Marian,Stana Daniela,Badea Vanina,Statie George,Tanasie Silviu, Badanoiu 
Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia,Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Osiac 
Ion,Pirva Mihaela,Tudor Vasile); 
        Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele  propuse. 
        Voteaza :- pentru-16; 
                        -impotriva-; 
                       -abtineri-3(Dragan Gheorghe,Frunza Alexandru,Militaru Eugen);      
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.13/22.02.2018. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Costache Ramona Ileana, 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 22.02.2018. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Costache Ramona Ileana 

 

 

 
                                                                                                                 SECRETAR, 
 
                                                                                                                 Dinu Constantin 



 


