
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 31 ianuarie  2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.76 din data de 25.01.2018. 
 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 , 
Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate,Motatu Mariana-Comp.Resurse Umane. 
        Doamna 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.Proiect de hotarare referitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor 
precedenti a deficitului pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
                         Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
      2.  Proiect de hotarare referitor la aprobarea includerii in bugetul local al orasului Bals a 
bugetului aferent activitatii Serviciului Administratia Piete,Targ si Cimitire. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezinta Dinu Constantin 
                         Raportul comisiei de specialitate-  prezinta Statie George 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana  
     3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 140.000 lei Centrului de Excelenta 
la nivelul orasului Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian 
    4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals pentru anul 2018. 
            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 
         5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 
comunitar pentru  anul 2018 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 



         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 2018-2019. 
               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 

7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2018. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

      8.Proiect de hotarare referitor la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 
si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din Primaria 

orasului Bals si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Bals 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona 

9.Proiect de hotarare referitor la  stabilire salariu de baza pentru consilierul juridic din 
cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Bals 

Iniţiator: Consiliu local Bals 
         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
    10.  Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
     1.Proiect de hotarare referitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor 
precedenti a deficitului pe anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
                         Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
   Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate si explica de ce s-a 
inregistrat acest deficit.. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -abtineri – 10( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, 
Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela,Osiac Ion,Tanase Silviu,Tudor Vasile); 
                                -impotriva –; 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat,in conformitate cu 
art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea includerii in bugetul local al orasului Bals a 
bugetului aferent activitatii Serviciului Administratia Piete,Targ si Cimitire. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                         Raportul compartimentului de specialitate – prezinta Dinu Constantin 



                         Raportul comisiei de specialitate-  prezinta Statie George 
            Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana  

      Consilier local Statie George:-s-a incercat o reorganizare a acestui serviciu,o redistribuire a 
personalului? 
      Dinu Constantin: da,dar s-a ajuns la concluzia ca includerea activitatii acestuia in bugetul 
local este cea mai buna solutie.             
      Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
       Votează:    - pentru –10;  
                         -împotrivă - ; 
                           -abţineri -9( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, 
Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.2/31.01.2018. 
     3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 140.000 lei Centrului de Excelenta 
la nivelul orasului Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian 
    Consilier local Anghel Marian-„ cred ca s-a strecurat o greseala in privinta sumei ce urmeaza sa fie 
alocata.Propun sa se aloce suma de 70.000 lei,pe care o consider suficienta”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea consilierului Anghel Marian. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.3/31.01.2018. 
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals pentru anul 2018. 
            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 
  Consilier local Gheorghe Mariana:” propun dublarea sumelor: pentru bursele sociale-60 lei/luna,pentru 
bursele de studiu-80 lei/luna,pentru bursele de merit-100 lei/luna.” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea consilierului Gheorghe Mariana. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.4/31.01.2018. 
5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 
comunitar pentru  anul 2018 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.5/31.01.2018. 



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 2018-2019. 
               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 
Consilier local Gheorghe Mariana : „ stiu ca este atributul consiliului local adoptarea retelei scolare, dar 
vreau sa fac o informare corecta in ceea ce priveste unitatile de invatamant din orasul Bals.Numarul 
copiilor a scazut enorm in ultimii ani,de aceea este forte greu sa mentii in continuare acelasi numar de 
clase in toate scolile.Este o problema generala,la nivelul tarii desfiintandu-se foarte multe unitati de 
invatamant.” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1( Gheorghe Mariana); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.6/31.01.2018. 
  7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2018. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

  Motatu Mariana da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

                Votează:    - pentru – 9;  
                                -abtineri – 10( Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, 
Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela,Osiac Ion,Statie George,Tudor Vasile); 
                                -impotriva –; 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat,in conformitate cu 
art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
      8.Proiect de hotarare referitor la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 

si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din Primaria 
orasului Bals si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Bals 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona 

Motatu Mariana da citire raportului compartimentului de specialitate :” prin modificarile aduse 
de legislatia in vigoare in sensul trecerii contributiilor de la angajator la angajat, in vederea 
mentinerii acelorasi salarii nete este necesara stabilirea altor salarii de baza la nivelul Primariei 
Bals. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –3( Dragan Gheorghe,Stana Daniela,Statie George); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.7/31.01.2018. 



9.Proiect de hotarare referitor la  stabilire salariu de baza pentru consilierul juridic din 
cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Bals 

Iniţiator: Consiliu local Bals 
         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri -1(Stana Daniela); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.8/31.01.2018. 
    10.  Întrebări, interpelări, petiţii. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Costache Ramona Ileana, 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 31.01.2018 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                        Costache Ramona Ileana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 SECRETAR, 
                                                                                                            Dinu Constantin 
 


