
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 22.12.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1070/15.12.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            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,Langa Florentina-sef birou taxe si impozite,Croitoru Florin-sef birou 
administrativ,Ciontu Maria-inspector IDLAP. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 22.12.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Domnul Anghel Marian Viorel prezinta adresa  primarului nr. 27046/22.12.2016, prin care 
solicita suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare referitor la „Aprobarea fisei de calcul in 

vederea  stabilirii chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public al UAT 

Bals,situate in str.N.Balcescu nr.169B,jud.Olt”. 

          Se supune la vot: 
            Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 

locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2017 in 

orasul Bals,jud.Olt. 

2. Proiect de hotarare referitor la  încadrarea terenurilor intravilane pe zone 

în cadrul oraşului  Balş pentru anul 2017. 
3. Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local si rectificari de credite intre 

capitole bugetare in anul 2016. 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se 

vor desfasura in anul 2017. 
5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 

Bals. 

6. Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea fisei de calcul in vederea  stabilirii chiriei 

pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public al UAT Bals,situate in 

str.+.Balcescu nr.169B,jud.Olt. 

8. Intrebari,interpelari,petitii. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata .     
             Votează : - pentru – 19; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
 Se începe cu punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. 



2.Proiect de hotarare referitor la  încadrarea terenurilor intravilane pe zone 

în cadrul oraşului  Balş pentru anul 2017. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen . 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu. 
          Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
            Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.60/22.12.2016. 
         3. Proiect de hotarare referitor la rectificare buget local . 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Hristea Marin. 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.12.2016. 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care 

se vor desfasura in anul 2017. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe . 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 62/22.12.2016. 
           5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru 

UAT Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George. 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 63/22.12.2016. 

6. Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 



 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Virgil. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 64/22.12.2016. 

1. Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 

taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru 

anul 2017 in orasul Bals,jud.Olt. 
    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

    Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina. 

    Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

           Proiectul de hotărâre – prezinta Hristea Marin. 

           Dna.consilier local Gheorghe Mariana propune reducerea cu 25% a taxelor de la sectorul 

piete si targuri. 

           Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primar,fara amendamentul dnei.Gheorghe 

Mariana. 
           Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile)  ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 65/22.12.2016. 

7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea fisei de calcul in vederea  stabilirii chiriei 

pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public al UAT Bals,situate in 

str.+.Balcescu nr.169B,jud.Olt. 

Dna .Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 66/22.12.2016. 

8.Intrebari,interpelari,petitii. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Anghel Marian Viorel , 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 22.12.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                   ANGHEL MARIAN VIOREL 
 

 

 


