
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 29 noiembrie 2017, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1148 din data de 22.11.2017. 
 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 , 
Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate , Iova Zoica- inspector Serviciu IDLAP. 
         Domnul 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 –;  
Presedintele de sedinta supune atentiei consilierilor locali adresa nr. 22655/29.11.2017 a 
primarului orasului Bals privind suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare referitor la 
organizare manifestari dedicate zilei de 1Decembrie si aprobarea sumei de 12.000 lei de la 
bugetul local in vederea sustinerii financiare. 
         Se supune la vot. 
           Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi,asa cum a fost suplimentata:  
       1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 
capitole bugetare pe anul 2017.                   
       2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2017. 
       3.Proiect de hotarare referitor la declansarea procedurii de atribuire  a unui numar de 
52 autorizatii de taxi vacante. 

  4. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa 
si de Canalizare„Oltul”a Consiliului Local Brastavatu. 

          5. 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. 
          6.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. 
          7. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din H.C.L. nr.32/26.04.2017. 
          8. Proiect de hotarare referitor la organizare manifestari dedicate zilei de 
1Decembrie si aprobarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local in vederea sustinerii 
financiare. 
          9.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 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 – 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.81/29.11.2017 
     2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii 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  

       Nu sunt discutii.Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
       Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Grigoriu Carmen Daniela);  

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.82/29.11.2017. 
       3.Proiect de hotarare referitor la declansarea procedurii de atribuire  a unui numar de 
52 autorizatii de taxi vacante. 

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

Doamna Iova Zoica:- este necesar,in conformitate cu dispozitiile legale,in vederea declansarii 
procedurii de atribuire a autorixatiilor de taxi o hotarare de consiliu local in acest sens. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.83/29.11.2017. 
      4. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa 
si de Canalizare„Oltul”a Consiliului Local Brastavatu. 

                         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. 



 

 

Secretarul UAT Bals:- nu suntem la prima hotarare de consiliu local cu un asemenea continut, 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare„Oltul” solicitand Consiliului Local Bals acceptarea ca membru a 
Consiliului Local al comunei Brastavatu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –;  

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.84/29.11.2017. 
     5. 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 
Consilier local Statie George:- nu considera oportuna aceasta transformare de posturi,sunt multi 
functionari publici,in opinia dumnealui,ar trebui marit volumul de munca,crescute criteriile de 
performanta. 
Consilier local Tanasie Silviu:- ce diferenta de salariu este intre posturile de functionari publici si 
cele de personal contractual?  
Dinu Constantin:- aproximativ 200 lei. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1( Statie George); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.85/29.11.2017. 
          6.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 
Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -1( Statie George); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.86/29.11.2017. 
          7. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din H.C.L. nr.32/26.04.2017. 
              Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

                  Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 
                  Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian. 
Dinu Constantin:- este necesara completarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat cu un membru, modificandu-se in acest sens 
art.2 din HCL Bals nr.32/26.04.2017. 

Se supune la vot: 



 

 

Votează:    - pentru – 19;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri –;  

  Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.87/29.11.2017. 
8. Proiect de hotarare referitor la organizare manifestari dedicate zilei de 1Decembrie si 
aprobarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local in vederea sustinerii financiare. 
Dinu Constantin :- cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei – se vor organiza o serie 
de manifestari in zona Monumentul Eroilor: depuneri de coroane,slujba religioasa,organizare masa 
traditionala.   
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.88/29.11.2017. 
9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Consilier local Cirtog Marius:- la urmatoarea sedinta de consiliu sa vina toti sefii de serviciu. 
Consilier local Anghel Marian:- pentru elevii scolilor din oras care fac naveta,ar trebui corelat 
orarul transportatorilor.Dinu Constantin- trebuie sa va adresati pentru aceasta problema 
Consiliului Judetean Olt. 
Consilier local Gheorghe Mariana:- iluminat pod vechi-este deficitar. 
Consilier local Costache Ramona:- centrala scolii Miinesti este stricata. 
Administrator public Hristea Marin:- centala are motorul ars.Va fi reparata. 
            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 29.11.2017. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                                Cirtog Marius 

 

                         

                             

 

                                                                                                     
                                                                                                                 SECRETAR, 
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