
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 28 decembrie  2017, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1206 din data de 15.12.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsesc:Anghel 
Marian Viorel si Statie George. 
 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 , 
Langa Florentina-sef birou Taxe si Impozite, 
         Domnul presedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 17; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –;  
Presedintele de sedinta supune atentiei consilierilor locali adresa nr. 24465/28.12.2017 a 
primarului orasului Bals privind scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare aflate la 
punctele 13 si 14 deoarece nu sunt insotite de rapoartele compartimentelor de specialitate. 
         Se supune la vot. 
           Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă prezintă următoarea ordine de zi: 
      1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a orasului 
Bals, pentru anul 2016. 

2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 
capitole bugetare pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  
       Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Frunza Alexandru    
       Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

     3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe 
anul 2017. 

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

     4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela 



 

 

      5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 
interne pe anul 2017. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 
        6. Proiect de hotărâre referitor la insusirea inventarului domeniului public al orasului 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
        7.Proiect de hotarare referitor la insusirea inventarului domeniului privat al orasului 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana  
        8.Proiect de hotarare referitor la incadrarea terenurilor intravilane pe zone in cadrul 
orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 
        9. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.31/26.04.2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badanoiu Marian 

   10.Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se 
vor desfasura in orasul Bals in anul 2018. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Vlad Larisa Manuela 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  
 Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

   11.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 
Bals. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 

     12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot 
efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a 
orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 



 

 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian 
    13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Cirtog Virgil 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

    14.Intrebari,interpelari,petitii. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
             1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a 
orasului Bals, pentru anul 2016. 
   Primarul orasului Bals da citire raportului care face obiectul punctului numarul unu de pe 
ordinea de zi. 

2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 
capitole bugetare pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  
       Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Frunza Alexandru    
       Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

   Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate si explica necesitatea 
efectuarii acestei rectificari. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.92/28.12.2017.  
3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe 

anul 2017. 
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

       Nu sunt discutii.Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
       Votează:    - pentru – 17;  
                         -împotrivă - ; 
                           -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.93/28.12.2017.  
     4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela 

             Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  



 

 

                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.94/28.12.2017. 
5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 
interne pe anul 2017. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.95/28.12.2017. 
6. Proiect de hotărâre referitor la insusirea inventarului domeniului public al orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.96/28.12.2017. 
        7.Proiect de hotarare referitor la insusirea inventarului domeniului privat al orasului 
Bals. 

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

Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.97/28.12.2017. 
8.Proiect de hotarare referitor la incadrarea terenurilor intravilane pe zone in cadrul 
orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 
Presedintele de sedinta:- chiar daca s-au executat lucrari multiple pe strazile orasului:aductiuni 
de apa,gaze,asfaltari, nu considera necesara reincadrarea acestora in alte zone. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 8;  
                                -împotrivă – 1( Cirtog Marius) ; 
                                -abţineri – 8( Costache Ramona,Badanoiu Marian,Delureanu Monica,Moraru 
Mihaela, Gheorghe Mariana, Osiac Ion, Tudor Vasile,Ciocirlan Felicia); 



 

 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
     9. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.31/26.04.2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badanoiu Marian 
Langa Florentina da citire raportului compartimentului de specialitate,precizand ca in acest 
proiect este vorba de modificarile art.465 din Legea nr.227/2015-Codul fiscal,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.98/28.12.2017. 
   10.Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se 
vor desfasura in orasul Bals in anul 2018. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  
 Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.99/28.12.2017. 
   11.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 
Bals. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.100/28.12.2017. 
     12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot 
efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a 
orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 8(  Costache Ramona,Badanoiu Marian,Delureanu Monica,Moraru 
Mihaela, Gheorghe Mariana, Osiac Ion, Cirtog Marius,Ciocirlan Felicia); 



 

 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.101/28.12.2017. 
 
 

13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
 Iniţiator: Consilier local – Cirtog Virgil 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 
Incepand cu data de 01.01.2018 presedinte de sedinta va fi Costache Ramona Ileana. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă – 1( Costache Ramona Ileana); 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.102/28.12.2017. 
14.Intrebari,interpelari,petitii. 
Consilier local Osiac Ion informeza pe cei prezenti ca pe malul raului Oltet se arunca deseuri de 
foarte multi oameni,unii dintre ei cu camioanele.Ar trebui luate masuri. 
            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 28.12.2017. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                                Cirtog Marius 

 
 

 
 
 
 SECRETAR, 
                                                                                                              Dinu Constantin 


