
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 31.08.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.637/24.08.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipsa: Badea Vanina Elena si Statie George. 
            Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana-consilier juridic in cadrul 
aparatului de lucru al Consiliului Local Bals,Cirtog Ionela-sef serviciu Buget-Contabilitate. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna Ciocirlan-Serban Felicia-
Adelina,aleasa să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 31.08.2017,care constata ca sunt 
intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
         Presedintele de sedinta supune atentiei consilierilor locali adresa nr.15731/31.08.2017 a 
primarului orasului Bals privind suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare referitor la 
rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 
         Se supune la vot. 
           Votează: - pentru  - 17;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
    2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea statului de functii cu modificarea unor 
posturi in cadrul  Spitalului  orasenesc Bals, jud. Olt. 
    3. Proiect de hotarare referitor la solicitarea de intrare in faliment a S.C. APA CANAL 
OLTETUL S.R.L.Bals. 
    4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect 
consultanta,asistenta si reprezentare juridica . 
    5. Întrebări, interpelări, petiţii. 
             Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentata:     
             Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
  Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
               Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
Doamna Cirtog Ionela da citire raportului privind rectificarea bugetului. 
Se supune la vot . 
 Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 



Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.53/31.08.2017. 
   2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea statului de functii cu modificarea unor 
posturi in cadrul  Spitalului  orasenesc Bals, jud. Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe 
              Proiectul de hotărâre – prezintă Deloreanu Monica Madalina 

Doamna consilier local Gheorghe Mariana are nelamuriri in ceea ce priveste modificarea 
acestor posturi. 

Doamna consilier local Grigoriu Carmen ii spune ca unele posturi se transforma ca 
urmare a promovarii examenului de specialitate de catre medicii rezidenti iar altele in urma 
sustinerii concursurilor organizate pentru acele posturi.  
Se supune la vot proiectul de hotarare . 
Votează : - pentru – 3; 
                 - împotrivă - ; 
                  -abţineri – 14( Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina,Frunza Alexandru,Gheorghe 
Mariana,Grigoriu Carmen-Daniela,Moraru Mihaela-Corina,Osiac Ion,Patru Mircea-Marian,Stana 
Daniela,Tanasie Silviu-Florin,Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
  3. Proiect de hotarare referitor la solicitarea de intrare in faliment a S.C. APA CANAL 
OLTETUL S.R.L.Bals. 

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 consilier local Tanasie Silviu solicita prezenta in consiliul local a administratorului 
S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L.Bals Fumureanu Ionut,pentru a explica motivele pentru 
care solicita intrarea in faliment.  
Se supune la vot proiectul de hotarare . 
Votează : - pentru – 6; 
                 - împotrivă - ; 
                 -abtineri–11(Badanoiu Marian-Ovidiu, Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru 
Mihaela-Corina,Osiac Ion, ,Stana Daniela,Tanasie Silviu-Florin,Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
  4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect 
consultanta,asistenta si reprezentare juridica . 

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 
   Dinu Constantin- secretarul UAT Bals : explica celor prezenti ca exista suspiciuni ca in doua 
locuri care apartin UAT Bals a fost facturat un numar exagerat de mare de KW de catre 
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.Au existat mai multe intalniri cu reprezentantii 
acestora,care au ramas fara niciun rezultat.Prin urmare,singura cale care a ramas in vederea 



solutionarii litigiului este cea judecatoreasca.De aceea,este necesara incheierea unui asemenea 
contract. 
Se supune la vot proiectul de hotarare . 
Votează : - pentru – 3; 
                -  împotrivă - ; 

                -abţineri –14(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina,Frunza Alexandru,Gheorghe 
Mariana,Grigoriu Carmen-Daniela,Moraru Mihaela-Corina,Osiac Ion,Patru Mircea-Marian,Stana 
Daniela,Tanasie Silviu-Florin,Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat.    
  5.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii pe anul 2017. 
Doamna Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot . 
 Votează : - pentru – 17; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.54/31.08.2017. 
  6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru,Ciocirlan- Serban Felicia-Adelina , 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 31.08.2017. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                       CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 
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