
 CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 30.01.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.100/25.01.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipseste consilierul local Tanasie Silviu Florin,dl.Hristea Marin nu mai este consilier 
local,dandu-si demisia in acest sens , avand in vedere ca a promovat concursul pentru ocuparea 
postului de admistrator public. 
            Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals,Cirtog Liselotte Ionela-sef serviciu Buget-
Contabilitate,Motatu Marinel – sef serviciu APL si Oficiu Juridic. 
 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  - 18;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant al locului de consilier local al 
oraşului Balş al domnului Hristea Marin. 
           2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al 
domnului Frunza Alexandru. 
 3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Hristea Marin in cadrul 
Comisiei de specialitate a Consiliului Local Balş. 
             4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnilor Hristea Marin si Anghel 
Marian în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Petre Pandrea”Balş. 
               5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de 
interes comunitar pentru  anul 2017 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 
             6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 
,orasul Bals,judetul Olt,pentru anul scolar 2017-2018. 
            7.Proiect de hotarare referitor la modificarea art.3 din HCL nr.33/09.03.2016. 
            8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în oraşul Balş. 
            9. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 
          10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie la data de   
30.12.2016. 
          11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul  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 declararea ca vacant al locului de consilier local al 
oraşului Balş al domnului Hristea Marin. 

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 – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.1/30.01.2017. 
         2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al domnului 
Frunza Alexandru. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

        Comisia de validare a Consiliului Local Bals dupa ce a verificat daca sunt respectate 

dispozitiile legale privind alegerea consilierului local Frunza Alexandru, a propus validarea 

mandatului acestuia. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 2/30.01.2017. 
        Domnul Frunza Alexandru depune juramantul de consilier local in fata Consiliului Local 

Bals. 

     3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Hristea Marin in cadrul Comisiei 
de specialitate a Consiliului Local 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 Patru Mircea Marian 

  Domnul Hristea Marin era membru in comisia de programe de dezvoltare,economico-

socială,buget, finanţe,   administrarea  domeniului  public şi privat, agricultura,servicii şi comerţ.  

  Presedintele de sedinta propune ca si dl. Frunza Alexandru sa faca parte din aceesi comisie. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2017. 
           4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnilor Hristea Marin si Anghel 
Marian în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Petre Pandrea”Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Ciocirlan Felicia Adelina 

        Avand in vedere ca dl.Hristea Marin nu mai este consilier local ,iar dl.Anghel Marian 

Viorel a promovat concursul pentru ocuparea postului de director al Liceului Teoretic „Petre 

Pandrea” Bals,se impune inlocuirea acestora in cadrul Consiliului de Administratie. 



        Presedintele de sedinta propune ca alegerea sa se faca prin vot secret, prin bararea cu o linie 

orizontala a numelui persoanei pe care consilierul nu doreste sa o aleaga. 
        Se supune la vot. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
       Consilierul local Tudor Vasile il propune pe dl.Osiac Ion. 
       Dna.Badea Vanina Elena ii propune pe Gheorghe Mariana si Frunza Alexandru. 
        Comisia de validare  verifica rezultatele votului: 

- Osiac Ion- 10 voturi; 

- Gheorghe Mariana- 18 voturi; 

- Frunza Alexandru- 8 voturi. 

   Prin urmare,Consiliul de Administratie de la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” va fi completat 

cu consilierii locali Gheorghe Mariana si Osiac Ion. 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 4/30.01.2017. 
           5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 
comunitar pentru  anul 2017 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 
           Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Cirtog Marius); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/30.01.2017. 
          6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 
,orasul Bals,judetul Olt,pentru anul scolar 2017-2018. 
               Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

               Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

               Raportul comisiei de specialitate – prezintă Gheorghe Mariana 

               Proiectul de hotărâre – prezintă  Anghel Marian 

           Se supune la vot proiectul de hotarare.    
           Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/30.01.2017. 
          7.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 
  Dna.Cirtog Ionela explica necesitatea modificarii art.3 din HCL nr.33/09.03.2016,in sensul 
inlocuirii dlui.Statie George,fost administrator public al UAT Bals cu dl.Hristea Marin ,actualul 



administrator public,in vederea semnarii unui act aditional la contractul de credit in suma de 
7.000.000 lei incheiat cu BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru –9;  
                                -împotrivă -1( Osiac Ion) ; 
                                -abţineri –8(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Tudor Vasile); 
           Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
         8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în oraşul Balş. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Deloreanu Madalina-Monica 

 Dl.Dinu Constantin informeaza consilierii locali prezenti ca, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, numarul maxim de autorizatii pe care le poate elibera Primaria Bals,raportat la 

numarul de locuitori ,este de 84.In prezent sunt eliberate 34 de autorizatii,fiind inregistrate cereri 

pentru eliberarea altora. 

  Dl.Tudor Vasile propune suplimentarea ,fata de numarul deja existent,cu 4 autorizatii.Considera 

ca un numar de 84 de autorizatii este mare,se supraaglomereaza orasul,fiind deficitari la capitolul 

locuri de parcare. 

  Dl. Anghel Marian Viorel propune un numar maxim de 42 de autorizatii. 

  Dl.Osiac Ion propune un numar de 34 de autorizatii. 

  Se supune la vot proiectul initiat de dl.primar. 
              Votează:    - pentru –6;  
                                -împotrivă -10(Anghel Marian Viorel,Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban 
Felicia Adelina,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Grigoriu Carmen 
Daniela,Moraru Mihaela-Corina,Osiac Ion,Stana Daniela); 
                                -abţineri –2(Cirtog Marius,Tudor Vasile); 
Consilierii locali hotarasc sa amane dezbaterea acestui proiect de hotarare. 

         9. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 
               Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

               Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

               Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

               Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen 
Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 7/30.01.2017. 
          10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie la data de   
30.12.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 



Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.01.2017. 

8.Intrebari,interpelari,petitii. 
            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 30.01.2017. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                       BADEA VANINA ELENA 
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