
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 25 aprilie 2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.388 din data de 18.04.2018. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Cîrtog Liselotte – sef serviciu Buget-
Contabilitate, Motatu Mariana-consilier superior in cadrul compartimentului Resurse Umane. 
         Doamna consilier Deloreanu Madalina Monica,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 contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri la data de 31.03.2018. 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

3. Proiect de hotarare referitor la indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 
locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 
fiscal 2019 in orasul Bals,jud.Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2018. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

5.Întrebări, interpelări, petiţii. 
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 contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

     Cirtog Liselotte da citire raportului compartimentului de specialitate , din care rezulta ca in primele trei 
luni ale anului procentul de incasare a veniturilor a fost de 100%,iar cheltuielile au avut o pondere de 
60%. 
    Consilier local Gheorghe Mariana:- daca situatia sta asa, de ce nu s-au achitat materialele scolilor din 
oras?; de la inceputul anului scolile nu au primit niciun leu. 
    Consilier local Anghel Marian:- cand va fi urmatoarea rectificare bugetara? 
    Cirtog Liselotte:- in iulie. 
    Consilier local Gheorghe Mariana:-doreste un raspuns scris despre situatia creata. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -; 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.21/25.04.2018. 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri la data de 31.03.2018. 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

            Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -1( Grigoriu Carmen); 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.22/25.04.2018. 
       3.Proiect de hotarare referitor la indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 
locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 
2019 in orasul Bals,jud.Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dica Liliana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
       Avand in vedere ca niciun salariat al biroului taxe si impozite nu este prezent la sedinta, raportul este 
citit de Dica Liliana. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri -1(Tudor Vasile); 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.23/25.04.2018. 
 



4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2018. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

           Raportul compartimentului de specialitate este citit de Motatu Mariana. 
           Consilier local Gheorghe Mariana:- doreste transparenta totala in ceea ce priveste organizarea 
concursurilor de angajare viitoare. 
           Consilier local Statie George :- de la urmatoarea sedinta toti sefii de serviciu sa fie prezenti. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -; 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.24/25.04.2018. 
        5.Intrebari,interpelari,petitii. 
    Consilier local Gheorghe Mariana:- intreaba consilierii locali daca sunt de acord ca de la 
urmatoarea sedinta toti sefii de serviciu sa fie prezenti. 
    Consilierii locali sunt toti de acord si ii pun in vedere secretarului UAT Bals sa-i invite in 
scris,invitatia urmand sa fie semnata de presedintele de sedinta si secretar. 
   Consilier local Statie George :- prin HCL nr.52/26.07.2017 s-au aprobat unele masuri privind 
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. 
COMPANIA DE APA OLT S.A. incepand cu data de 01.08.2017.Astfel s-a hotarat ca pretul la 
apa si canalizare sa ramana acelasi pana cand se intervine asupra retelelor de apa si 
canalizare.Or, de o luna de zile pretul s-a dublat fara nicio justificare.Delegarea serviciului catre 
CAO Olt nu s-a facut cu intentia de a dubla preturile, impovarand locuitorii orasului, ci cu 
intentia de a reabilita toata reteaua de apa si de canalizare,imbunatatind,astfel,calitatea apei 
furnizate  in orasul Bals.Cine a luat aceasta hotarare? 
   Secretar UAT Bals:- hotararea a fost luata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ Oltul”, 
in adunarea generala la care si UAT Bals a participat dar am fost singurii care am votat 
impotriva.Pretul a primit aviz in conformitate cu legislatia in vigoare. 
   Consilier local Statie George :- locuitorii orasului Bals care doresc sa faca miscare nu au unde.Propune 
infiintarea unei piste de alergare in spatele stadionului.De asemenea,atentioneaza S.C. SALUBRIS S.A. 
Slatina – sediu secundar Bals ,ca igienizarea trotuarelor in oras  lasa de dorit. 
   Nu mai sunt alte discutii.     
    Avand in vedere acest lucru, doamna Deloreanu Madalina Monica, 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 25.04.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                     Deloreanu Madalina Monica 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                 Dinu Constantin 


