
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 26 octombrie  2017, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia Primarului oraşului Balş nr. 781 din data de 20.10.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă; 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 , 
Motatu Mariana – consilier superior resurse umane,Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate . 
         Domnul presedinte  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 rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
       2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2017. 
       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 
data de 30.09.2017.            
        4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2017 
       5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 
interne la data de 30.09.2017. 
       6. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament de functionare a Serviciului 
Gestionare Caini Fara Stapan al orasului Bals,judetul Olt. 
         7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul 
DC1A Bals-Spineni” in localitatea Bals,judetul Olt. 
        8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul 
situat pe DJ643 Bals-Miinesti” in localitatea Bals,judetul Olt. 
        9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala 
nr.1,str.Ciresului nr.26,” orasul Bals,judetul Olt. 
      10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic  Nicolae 
Balcescu” orasul Bals,judetul Olt.                                
      11.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. 
      12.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 



 

 

     13.Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul 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 rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

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

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate si explica necesitatea 

efectuarii acestei rectificari. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.71/26.10.2017. 
  2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2017. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  
            Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona  
Se da citire referatului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –;  

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.72/26.10.2017. 
3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la data 
de 30.09.2017. 

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

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.73/26.10.2017. 
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
           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 –19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
  Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.74/26.10.2017. 
    5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 
interne la data de 30.09.2017. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 75/26.10.2017. 
    6. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament de functionare a Serviciului 
Gestionare Caini Fara Stapan al orasului Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 
Dinu Constantin da citire referatului de specialitate: avand in vedere ca la nivelul Primariei 
orasului Bals a fost infiintat acest serviciu este necesar ca functionarea lui sa fie reglementata in 
baza unui regulament care este supus dezbaterii si aprobarii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă – 1( Osiac Ion) ; 
                                -abţineri –8(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina, Tudor Vasile); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.76/26.10.2017. 
    7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul 
DC1A Bals-Spineni” in localitatea Bals,judetul Olt. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion  
Dinu Constantin informeaza consilierii locali ca pe ordinea de zi sunt patru proiecte de hotarare –
acesta si urmatoarele trei-referitoare la necesitatea realizarii unor investitii in orasul Bals,cea mai 
mare parte fiind suportata de la bugetul de stat - PNDL si cu cofinantare de la bugetul local. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.77/26.10.2017. 



 

 

          8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul 
situat pe DJ643 Bals-Miinesti” in localitatea Bals,judetul Olt. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
              Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.78/26.10.2017. 
       9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala 
nr.1,str.Ciresului nr.26,” orasul Bals,judetul Olt. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
 Se supune la vot proiectul de hotarare. 
              Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.79/26.10.2017.  
      10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic  Nicolae 
Balcescu” orasul Bals,judetul Olt. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian 
 Se supune la vot proiectul de hotarare. 
              Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.80/26.10.2017.  
 11. 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 
             Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  



 

 

                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –10(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George, Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
    12. 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 
            Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen Daniela 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –10(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George, Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat.  
13. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Consilier local Stana Daniela doreste sa afle stadiul lucrarilor,termenul de executie si cand vor fi 
finalizate acestea la sala de sport de la Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes”.De asemenea, 
referitor la iluminatul stradal informeaza ca strada Gh. Vasilescu jumatate nu este 
iluminata.Doreste sa fie luate masuri urgent. 
Consilier local Gheorghe Mariana: salubrizarea orasului lasa de dorit-gunoi neridicat, strazi 
nematurate.La urmatoarea sedinta de consiliu local sa fie prezent un reprezentant al S.C. 
SALUBRIS S.A. De asemenea,considera ca  cetatenii care au case ,curti si garduri pe 
str.N.Balcescu cu un aspect care lasa de dorit sa fie obligati sa ia masuri. 
Presedinte de sedinta Cirtog Marius- la urmatoarea sedinta de consiliu local sa vina arhitectul sef 
al orasului Bals-Iancu Jurebie. 
Consilier local Statie George: sa se grabeasca infiintarea Politiei locale oras Bals-poate reusim cu 
ajutorul politistilor locali sa fluidizam circulatia in oras. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Cirtog Marius, 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 26.10.2017. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                            CIRTOG MARIUS 
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