
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 28.02.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.253/22.02.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Cirtog Liselotte Ionela-sef serviciu Buget-
Contabilitate,Motatu Mariana – consilier Resurse Umane,Iova Zoica-inspector IDLAP. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna Badea Vanina Elena,aleasa să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 30.01.2017,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
          Doamna Badea Vanina  prezinta adresa  primarului orasului Bals, nr.3674/28.02.2017, prin 
care solicita suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul punct:” Proiect de hotarare referitor la 
modificarea art.3 din HCL nr.33/09.03.2016", in conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 
       Se supune  la vot : 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi, asa cum a fost ea completata: 
          1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în oraşul Balş. 
          2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea alocarii sumei de 55.000 lei Centrului de 
Excelenta la nivelul orasului Bals, jud. Olt. 
          3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Organigramei, Statului de functii si 
structurii organizatorice ale Spitalului  orasenesc Bals, jud. Olt. 
          4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea unui post vacant-functie publica din 
Statul de functii al aparatului de Specialitate al Primarului orasului Bals , jud. Olt. 
         5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea eliberarii unui numar de 5 licente de 
traseu pentru serviciile de transport local de persoane prin curse regulate speciale pentru 
SC Raissan Sprintour SRL, pe traseul Bals-Local. 
         6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de Organizare si 
functionare a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Bals pana la finalizarea 
procedurii de licitatie si atribuirea Contractului de delegare a serviciului de salubritate in 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor in Judetul Olt. 
         7. Proiect de hotărâre referitor aprobarea efectuarii investitiei „Extindere sistem de 
distributie a gazelor naturale pe str. Tudor Vladimirescu din Bals” , jud. Olt. 

     8. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului 
Local  în  Consiliile  de Administraţie din cadrul unitatilor de invatamant  din oraşul  Balş. 
        9.Proiect de hotarare referitor la modificarea art.3 din HCL nr.33/09.03.2016. 
      10. 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 hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în oraşul Balş. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 

          Consilierii locali doresc sa faca amendamente la acest proiect de hotarare,astfel: 

         - Doamna Gheorghe Mariana propune un numar de 34 de autorizatii. 

         - Domnul Dragan Gheorghe propune un numar de 55 de autorizatii. 

            Se supune la vot proiectul initiat de dl.primar. 
              Votează:    - pentru –4;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri –15(Anghel Marian Viorel,Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian 
Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica, Dragan 
Gheorghe,Gheorghe Mariana,Grigoriu Carmen Daniela,Moraru Mihaela-Corina,Osiac Ion,Stana 
Daniela,Cirtog Marius, Tanasie Silviu,Tudor Vasile); 
           Se supune la vot propunerea doamnei Gheorghe Mariana. 
              Votează:    - pentru –9;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri –10(Anghel Marian Viorel,Badea Vanina Elena, Dragan Gheorghe, 
Grigoriu Carmen Daniela, Frunza Alexandru,Patru Mircea Marian,Militaru Eugen,Stana 
Daniela,Statie George, Tanasie Silviu,); 
Se supune la vot propunerea domnului Dragan Gheorghe. 
              Votează:    - pentru –6;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri –13(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia 
Adelina,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica, Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Cirtog 
Marius, Moraru Mihaela-Corina ,Tudor Vasile, Frunza Alexandru,Patru Mircea Marian,Militaru 
Eugen, Statie George); 
Proiectul de hotarare va fi supus dezbaterii intr-o sedinta ulterioara. 
        2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea alocarii sumei de 55.000 lei Centrului de 
Excelenta la nivelul orasului Bals, jud. Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –2(Anghel Marian Viorel,Stana Daniela); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.02.2017. 
        3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Organigramei, Statului de functii si 
structurii organizatorice ale Spitalului  orasenesc Bals, jud. Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 



 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 

       Domnul Tanasie Silviu solicita ca ,mai inainte de votarea acestui proiect, sa se modifice 

componenta consiliului de administratie al Spitalului Bals.De asemenea, acesta arata ca era 

necesara prezenta managerului spitalului sau a directorului economic. 

       Doamna Gheorghe Mariana arata ca nu este in regula ce se solicita prin proiectul de 

hotarare. 

       Doamna Grigoriu Carmen da explicatii si arata ca nu exista la Spitalul Bals angajati fara 

contract de munca. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă -10(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tanasie Silviu,Tudor Vasile ; 
                                -abţineri –; 
     Proiectul de hotarare nu a fost aprobat. 
             4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea unui post vacant-functie publica din 
Statul de functii al aparatului de Specialitate al Primarului orasului Bals , jud. Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 
        Se supune la vot. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 10/28.02.2017. 
         5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea eliberarii unui numar de 5 licente de 
traseu pentru serviciile de transport local de persoane prin curse regulate speciale pentru 
SC Raissan Sprintour SRL, pe traseul Bals-Local 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintăd-na Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă d-na Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 
           Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28.02.2016. 
          6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de Organizare si 
functionare a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Bals pana la finalizarea 
procedurii de licitatie si atribuirea Contractului de delegare a serviciului de salubritate in 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor in 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 – prezintă Tanasie Silviu 



 

           Se supune la vot proiectul de hotarare.    
           Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1( Stana Daniela); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 12/28.02.2017. 
         7. Proiect de hotărâre referitor aprobarea efectuarii investitiei „Extindere sistem de 
distributie a gazelor naturale pe str. Tudor Vladimirescu din Bals” , jud. Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 

           Se supune la vot proiectul de hotarare.    
           Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 13/28.02.2017. 

      8. Proiect de hotărâre referitor: desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului 
Local  în  Consiliile  de Administraţie din cadrul unitatilor de invatamant  din oraşul  Balş 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu 

            Avand in vedere ca in unitatile de invatamant profesional si tehnic, consiliul de 

administratie este format din 13 membri,dintre care 2 din partea consiliului local,este necesara 

modificarea componentei consiliilor de administratie de la Colegiul Tehnic si la Colegiul Tehnic 

Nicolae Balcescu. 

            Gheorghe Mariana propune ca la Colegiul Tehnic consiliul de administratie sa fie format 

din Grigoriu Carmen si Osiac Ion, iar la Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu ii propune pe 

Costache Ramona si Militaru Eugen. 

           Se supune la vot proiectul de hotarare.    
           Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 14/28.02.2017. 
          9.Proiect de hotarare referitor la modificarea art.3 din HCL nr.33/09.03.2016. 
               Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

               Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

               Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

               Proiectul de hotărâre – prezintă  Cirtog Marius 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru –18;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri –1(Cirtog Marius). 
                       Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 15/28.02.2017. 
 
            



             
10.Intrebari,interpelari,petitii. 
Consilier local Anghel Marian Viorel propune o intalnire intre transportatorii interni si 

externi,Consiliul Judetean Olt si unitatile de invatamant din orasul Bals in vederea 

ajustarii orarului de transport ,astfel incat elevii sa ajunga la timp la ore,pe de o parte 

sau in localitatile in care locuiesc,pe de alta parte.Secretarul orasului Bals informeaza 

ca va da curs acestei solicitari. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, Badea Vanina Elena , 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 28.02.2017. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                       BADEA VANINA ELENA 
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