
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 31.05.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.373/25.05.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19.Lipsesc:Anghel Marian Viorel,Badea Vanina Elena,Deloreanu Monica Madalina. 
            Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana-consilier juridic in cadrul 
aparatului de lucru al Consiliului Local Bals,Ciontu Maria-inspector Serv.IDLAP din cadrul Primariei 
Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Badanoiu Marian Ovidiu,ales 
să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 31.05.2017,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 16;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare practicate de S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 

    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al  bugetului local la data 
de 31.12.2016 
    3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2016.  
    4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului creditelor 
interne la data de 31.12.2016. 
     5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cotei autoritatii publice locale , a valorii 
cheltuielilor pentru mentinerea starii de folosinta normala si a valorii cheltuielilor de administrare 
din valoarea de inlocuire a constructiei in vederea calcularii chiriei aplicabila titularilor 
contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri realizate de A.N.L. in orasul Bals. 
      6. Întrebări, interpelări, petiţii 
             Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi:     
             Votează : - pentru – 16; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
  Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare practicate de S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile. 

          Discutii: Statie George- ar fi dorit ca un reprezentant al S.C. SALUBRIS S.A. Slatina sa 

participe la sedinta si sa explice pe ce se fundamenteaza aceasta majorare a tarifelor si de ce este necesara. 

                          Gheorghe Mariana- nu i se pare deloc oportuna aceasta majorare,nu este de 

acord cu ea,mai ales ca in oras curatenia lasa de dorit: sunt strazi nematurate,cosuri de gunoi 

negolite. 

                              Se supune la vot proiectul de hotarare. 
               Votează:    - pentru –;  



                                -împotrivă -15(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia 
Adelina,Costache Ramona, Dragan Gheorghe,Frunza Alexandru,Gheorghe Mariana,Grigoriu 
Carmen Daniela,Moraru Mihaela-Corina, Osiac Ion,Patru Mircea,Stana Daniela,Cirtog Marius,Statie 
George, Tanasie Silviu,Tudor Vasile); ; 
                                -abţineri –1(Militaru Eugen); 
           Proiectul de hotarare nu afost votat. 
    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al  bugetului local la data 
de 31.12.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Frunza Alexandru.  

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 38/31.05.2017. 
   3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2016. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona.  
            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/31.05.2017. 
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului creditelor 
interne la data de 31.12.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/31.05.2017. 
         5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cotei autoritatii publice locale , a valorii 
cheltuielilor pentru mentinerea starii de folosinta normala si a valorii cheltuielilor de administrare 
din valoarea de inlocuire a constructiei in vederea calcularii chiriei aplicabila titularilor 
contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri realizate de A.N.L. in orasul Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen . 



 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu. 

            Discutii: Gheorghe Mariana propune 0,1% pentru cota autoritatii publice. 
             Cirtog Virgil propune 0,1% pentru cheltuielile in vederea mentinerii starii de folosinta 

normala. 

                           Militaru Eugen propune 0,1% pentru cheltuielile de administrare. 

            Se supun la vot propunerile facute. 

            Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –2( Costache Ramona si Grigoriu Carmen); 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31.05.2017. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru,Badanoiu Marian Ovidiu , 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 31.05.2017. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  BADANOIU MARIAN OVIDIU 
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                                                                                    JR.DINU CONSTANTIN 
 

 
   


