
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 29.03.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.288/23.03.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipseste 
Deloreanu Madalina Monica. 
            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. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna Badea Vanina Elena,aleasa să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 29.03.2017,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 hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017.  

2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de buget al instituţiilor 
publice si activitatilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017.  
            3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals pentru anul 2017. 
           4.Proiect de hotarare referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2017. 
             5.Proiect de hotarare referitor la  aprobarea esalonarii la plata a impozitelor,taxelor si 
altor obligatii la bugetul local ‚a majorarilor de intirziere de orice fel, cu exceptia 
majorarilor de intirziere datorate pe perioada de esalonare si a procedurii de esalonare. 
            6.Proiect de hotarare referitor la transformarea a doua posturi de natura 
contractuala in functii publice in Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 
            7.Proiect de hotarare referitor la aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
“Baza sportiva si de agrement” in orasul Bals,str.Nufarului ,T40,P23,jud.Olt. 
            8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul „Amenajare cimitir str.Depozitelor” din localitatea Bals,jud.Olt. 
           9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire lifturi la Spitalul Orasenesc Bals” din localitatea Bals,jud.Olt. 
            10.Proiect de hotarare referitor la alegere  presedinte de sedinta. 
            11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Doamna   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 hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 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 
   Discutii: - Costache Ramona ar dori sa faca un amendament : la Scoala’’Mihail Drumes” sa se 

majoreze suma pentru achizitia unui copiator multifunctional de la 6000 lei la 7500 lei si 
introducerea pe lista de investitii . 

- Gheorghe Mariana: la Scoala Gimnaziala nr.1 –un copiator multifunctional si 
licente . 

                   Se supune la vot proiectul cu amendamentele propuse. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.19/29.03.2017. 

 2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de buget al instituţiilor 
publice si activitatilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 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 Frunza Alexandru 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/29.03.2017. 
            3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals pentru anul 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 Tudor Vasile 

Discutii:- Gheorghe Mariana: se poate majora cuantumul burselor? 

- Cirtog Liselotte: poate la rectificare. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18  
                                -împotrivă; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 21/29.03.2017. 
            4.Proiect de hotarare referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 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 hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 



 

 

                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/29.03.2017. 
             5.Proiect de hotarare referitor la  aprobarea esalonarii la plata a impozitelor,taxelor si 
altor obligatii la bugetul local ‚a majorarilor de intirziere de orice fel, cu exceptia 
majorarilor de intirziere datorate pe perioada de esalonare si a procedurii de esalonare. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

       Discutii:- Langa Florentina explica modalitatea de acordare a esalonarii,conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca contribuabilii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/29.03.2017. 
            6.Proiect de hotarare referitor la transformarea a doua posturi de natura 
contractuala in functii publice in Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 
Discutii:- Motatu Mariana precizeaza ca pentru transformarea celor doua posturi s-a cerut 

si obtinut avizul ANFP. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/29.03.2017. 
            7.Proiect de hotarare referitor la aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
“Baza sportiva si de agrement” in orasul Bals,str.Nufarului ,T40,P23,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.03.2017. 
          8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Amenajare cimitir str.Depozitelor” din localitatea Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badanoiu Marian Ovidiu 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



 

 

            Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –8(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Cirtog Marius, Moraru Mihaela-Corina,Tudor Vasile); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/29.03.2017. 
           9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire lifturi la Spitalul Orasenesc Bals” din localitatea Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/29.03.2017. 
            10.Proiect de hotarare referitor la alegere  presedinte de sedinta. 
            Iniţiator: Presedinte de sedinta –Badea Vanina Elena 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Discutii:Dinu Constantin precizeaza ca incepand cu 01.04.2017 presedinte de sedinta va fi 
consilierul local Badanoiu Marian Ovidiu. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1( Badanoiu Marian Ovidiu); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.03.2017. 
            11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            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 29.03.2017. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                       BADEA VANINA ELENA 
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