
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 29 martie  2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.337 din data de 23.03.2018. 
 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 , 
Ciontu Maria-inspector in cadrul IDLAP,locuitori ai orasului Bals.  
         Doamna consilier Costache Ramona Ileana,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. Raportul primarului orasului Bals 
privind starea economica,sociala si de mediu a orasului Bals, pentru anul 2017. 

           2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de 
prioritate pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale in orasul Bals,a listei de 
repartizare cu persoanele si familiile care au indeplinit conditiile prevazute de lege si care 
vor primi repartitie in bl.T7 situat in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135A,judetul Olt,a 
repartitiei (model),a contractului de locatiune pentru suprafetele cu destinatia de locuinta 
sociala si a fisei de calcul pentru stabilirea chiriei pentru locuintele sociale 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 
         3. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi  si aprobarea Statului 
de functii pe anul 2018 al Spitalului Orasenesc Bals 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Anghel Marian 
        4.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

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

        5.Intrebari,interpelari,petitii. 
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. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a orasului 
Bals pentru anul 2017. 
In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, este prezentat raportul anual privind starea economica,sociala si de mediu a orasului. 

     2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de 
prioritate pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale in orasul Bals,a listei de 
repartizare cu persoanele si familiile care au indeplinit conditiile prevazute de lege si care 
vor primi repartitie in bl.T7 situat in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135A,judetul Olt,a 
repartitiei (model),a contractului de locatiune pentru suprafetele cu destinatia de locuinta 
sociala si a fisei de calcul pentru stabilirea chiriei pentru locuintele sociale 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 
      Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialitate. 
     Proiectul de hotarare este prezentat de dl.Tudor Vasile. 
     Discutii:Militaru Eugen:- cand se repartizeaza restul locuintelor sociale? 
                  Ciontu Maria:-se reia procedura,dar inainte trebuie modificat regulamentul. 
                  Gheorghe Mariana:- cate cereri s-au depus pana acum si in ce perioada? 
                  Ciontu Maria:- 700 de cereri in perioada 2008-2017 si 90 de dosare actualizate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -1( Cirtog Marius); 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.18/29.03.2018. 
             3. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi  si aprobarea 
Statului de functii pe anul 2018 al Spitalului Orasenesc Bals 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Anghel Marian 
     Dl.Dinu Constantin da citire raportului compartimentului de specialitate si explica necesitatea 
adoptarii acestei hotarari.Proiectul de hotarare este prezentat de dl.Tudor Vasile. 
     Discutii: Gheorghe Mariana:- acest raport nu a fost discutat in CA de la Spitalul Bals.Nu considera 
oportune aceste transformari si pana la dezbaterea lor in consiliul de administratie propune numai 
aprobarea transformarii postului de la punctul nr.2 si implicit aprobarea statului cu aceasta transformare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre in forma initiala. 
             Votează:    - pentru – 6;  
                                -împotrivă -11(Badea Vanina Elena,Tanasie Silviu, Badanoiu Marian,Cirtog 
Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Pirva 
Mihaela,Tudor Vasile); 
                                -abţineri -2(Grigoriu Carmen,Statie George); 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de consilier Gheorghe Mariana. 
             Votează:    - pentru – 15;  
                                -împotrivă -; 
                                -abţineri -4(Grigoriu Carmen,Frunza Alexandru,Militaru Eugen,Statie George); 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.19/29.03.2018. 
        4.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Costache Ramona Ileana 



 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

            Doamna presedinta de sedinta propune ca urmatoarele sedinte sa fie conduse de consilier local 
Deloreanu Monica Madalina. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă –  ; 
                                -abţineri -1( Deloreanu Monica Madalina); 
      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.20/29.03.2018. 
        5.Intrebari,interpelari,petitii. 
    Consilier local Gheorghe Mariana:- pana in prezent nicio scoala din oras nu a primit bani de la 
buget.De ce au fost luati banii alocati pentru scoli? 
    Domnul Urda Cristian,locuitor al orasului Bals, solicita sa informeze consilierii locali cu privire la 
cateva probleme cu care se confrunta si care privesc,in opinia sa,toti locuitorii orasului. Locuieste in Bals 
din anul 1984 si a lucrat la Statia de Salvare din cadrul spitalului. 
   Doreste sa afle care este deosebirea dintre primar si consiliul local, in ceea ce priveste atributiile. 
   Consilier local Cirtog Marius:- consiliul local este organul deliberativ, el adopta hotarari care trebuie 
executate de primar impreuna cu intregul sau aparat de specialitate. 
  Domnul Urdu Cristian:-aceste probleme vizeaza salubrizarea orasului care lasa de dorit.In special pe 
strada pe care locuieste,str.Ciresului, sunt cantitati mari de pamant,gunoaie,resturi vegetale etc.A facut 
numeroase sesizari, fara rezultat insa.De asemenea,o alata problema-cainii vagabonzi.Este iubitor de 
animale si nu este de acord cu modul in care salariatii serviciului  de ecarisaj strang cainii din oras.In 
opinia sa cainii sunt maltratati si chiar omorati.  
  Administrator public Hristea Marin:- cainii nu sunt omorati.Serviciul de ecarisaj a fost dotat cu o pusca 
cu tranchilizare care nu omoara cainii.Sunt stransi si dusi la adapost. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Costache Ramona, 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 29.03.2018. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Costache Ramona Ileana 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                 Dinu Constantin 
 


