
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 26.04.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.328/21.04.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipseste 
Tudor Vasile. 
            Participă: Hristea Marin- administrator public, Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica 
Liliana-consilier juridic in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local Bals, Cirtog Liselotte-sef 
serviciu Buget-Contabilitate,Langa Florentina- sef birou Taxe si Impozite,Motatu Mariana-
comp.Resurse Umane,Ciontu Maria-inspector de specialitate in cadrul IDLAP. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Badanoiu Marian Ovidiu,ales 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 26.04.2017,care 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 aprobarea contului de executie a bugetului local la 
data de 31.03.2017. 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri la data de 31.03.2017. 

3. Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 
taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 
2018  in orasul Bals,jud.Olt. 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind 
repartizare,exploatarea si administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din 
fondul locativ de stat din orasul Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza 
a solicitarilor de locuinte sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2017. 

6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
             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 aprobarea contului de executie a bugetului local la 
data de 31.03.2017. 

                  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 
               Nu sunt discutii. 
               Se supune la vot proiectul de hotarare. 
               Votează:    - pentru – 18;  



                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.29/26.04.2017. 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri la data de 31.03.2017. 
          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 –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 30/26.04.2017. 
        3.  Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 
locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018  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 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10  
                                -împotrivă - 8 (Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion); 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 31/26.04.2017. 
            4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind 
repartizare,exploatarea si administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul 
locativ de stat din orasul Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor 
de locuinte sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen   

                Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 
Se fac propuneri pentru componenta comisiei. 

Gheorghe Mariana ii propune pe Costache Ramona si Cirtog Marius,iar Stana Daniela ii propune 

pe Grigoriu Carmen Daniela si pe Anghel Marian Viorel,din partea consiliului local. In 

conformitate cu prevederile legale,propunerile pentru componenta comisiei de analiza a 

solicitarilor la nivelul Primariei Bals sunt urmatoarele: 

- Badea Vanina Elena,Dinu Constantin,Patru Anca,Militaru Liliana,Eftinoiu 

Marian,Nicolici Augustin,Badan Mihaela. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 



                                -abţineri –; 
   Prin urmare, comisia este formata din: Badea Vanina Elena,Dinu Constantin,Patru Anca,Militaru 

Liliana,Eftinoiu Marian,Nicolici Augustin,Costache Ramona,Cirtog  Marius,Grigoriu Carmen 

Daniela,Anghel Marian Viorel,Badan Mihaela. 

           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 32/26.04.2017. 
5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2017. 
                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 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - 8 (Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion); 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 33/26.04.2017. 

6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Dl.Dinu Constantin,secretarul Primariei Bals, supune atentiei consilierilor locali prezenti 

o petitie a doamnei Ungureanu Ramona-Ionela,locuitor al orasului Bals, referitoare la 

problema cainilor fara stapan, care creeaza,in opinia domniei sale,mari probleme. 

Dna.viceprimar Badea Vanina Elena informeaza pe cei prezenti ca in cel mai scurt timp 

va fi dat in folosinta adapostul de caini,va fi organizata activitatea la acest adapost in 

conformitate cu prevederile legale si spera ca aceasta problema va fi rezolvata,drept 

urmare persoanele responsabile din cadrul Primariei Bals vor inainta raspunsul la petitie 

in acest sens. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru,Badanoiu Marian Ovidiu , 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 26.04.2017. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  BADANOIU MARIAN OVIDIU 
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