
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 28.09.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.613/20.09.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă:Teodosescu Madalin Ady-primarul orasului Bals, Dinu Constantin – secretarul 
UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local 
Bals,Cirtog Ionela-sef serviciu Buget-Contabilitate,Ciontu Maria-inspector in cadrul srviciului 
IDLAP, Motatu Mariana-consilier superior Resurse Umane, presa. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Dragan Gheorghe,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 28.09.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 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)   ; 
            Domnul Dragan Gheorghe prezinta adresa  primarului 20.609/27.09.2016, prin care solicita 
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 12:” Proiect de hotarare referitor la modificarea art.3 din 
HCL nr.36/29.03.2012”. 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare “ 
Oltul”.  

2. Proiect de hotarare  referitor la actualizarea  domeniului public al orasului Bals. 
3. Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului Primariei Bals pe anul 2016. 

   4. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din cadrul unitatilor 
de invatamant din orasul Bals. 
    5.Proiect de hotarare referitor la: aprobarea cotei autoritatii publice locale (%),in vederea 
calcularii chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani si a 
fisei de calcul a chiriilor calculate pentru anul 2017 pentru chiriasii din  blocul A6L situat in strada 
6.Balcescu nr.152,Bals,jud.Olt. 
   6. Proiect de hotarare referitor la aprobare modificare stat de functii al Spitalului orasenesc Bals. 
   7.Proiect de hotarare referitor la protejarea si pastrarea trotuarelor si spatiilor pavate. 
   8. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.11,12 si 13 din 26.07.2016  referitoare la 
Aprobare indicatori tehnico-economici. 

   9. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.15 din 26.07.2016  referitoare la Aprobare 

organigrama,structura organizatorica si stat de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului 

orasului Bals si pentru Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Bals. 

   10.Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.16 din 26.07.2016  referitoare la Aprobarea 

planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016. 

  11. Proiect de hotarare  reanalizarea HCL nr.17 din 26.07.2016  referitoare la Aprobarea 

criteriilor,procedurilor si atributiilor specifice postului de administrator public. 

  12.Proiect de hotarare referitor la schimbare presedinte de sedinta. 
  13. Întrebări, interpelări, petiţii. 



 

 

Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             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)   ; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare din orasul Bals si acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “ 
Oltul”.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

            Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile. 

Consilier local Gheorghe Mariana:” Consilierii locali PSD  sunt de acord cu delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din orasul Bals,dar vor vota acest proiect de hotarare 
dupa ce vor fi lamurite aspectele sesizate prin adresa nr.17152/10.08.2016 .  
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            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)   ; 
   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul si care se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar 
un numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 

2. Proiect de hotarare  referitor la actualizarea  domeniului public al orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Osiac Ion . 

Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu Florin.   
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            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)   ; 
   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul si care se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar 
un numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 
   Dinu Constantin,secretarul UAT Bals, aduce la cunostinta celor prezenti ca prin neaprobarea 

acestui proiect de hotarare se blocheaza in totalitate Proiectul Regional de Dezvoltare a 



Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Olt, consecinta fiind pierderea valorii investitiilor 

propuse prin acest proiect de 22.000.000 euro. 

           3.  Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului Primariei Bals pe anul 2016. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 

           Raportul comisiei de specialitate – prezintă Hristea Marin . 

           Proiectul de hotărâre – prezintă  Costache Ramona. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.09.2016. 
        4. Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din cadrul unitatilor 
de invatamant din orasul Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Moraru Mihaela.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian. 

 Se supune la vot anexa nr.1 la  proiectul de hotărâre, cu reprezentantii consiliului local in 
consiliile de administratie din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
Pentru Colegiul Tehnic Bals: 
             Votează: - pentru – 16; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 3 ( Grigoriu Carmen,Patru Mircea,Osiac Ion) 
Pentru Colegiul Tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 16; 
                                  -împotrivă - ; 
                                  -abţineri – 3 (Statie George,Militaru Eugen,Deloreanu Monica) 
Pentru Liceul Teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 16; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 3 (Hristea Marian,Anghel Marian,Ciocirlan Felicia ) 
Pentru Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 2(Tanasie Silviu,Dragan Gheorghe) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 2(Gheorghe Mariana,Grigoriu Carmen) 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Militaru Eugen) 
Pentru Gradinita” Ion Creanga”: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 



                                         -abţineri – 1(Stana Daniela) 
 Anexa nr.2 la proiectul de hotarare cu reprezentantii consiliului local in comisiile de evaluare si 
asigurarea calitatii din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
 Pentru Colegiul Tehnic Bals: 
             Votează: - pentru – 18; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1 (Badanoiu Marian) 
Pentru Colegiul Tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 18; 
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1(Costache Ramona) 
Pentru Liceul Teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1 (Tudor Vasile) 
Pentru Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Moraru Mihaela) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Cirtog Marius) 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Anghel Marian) 
Pentru Gradinita Ion Creanga: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                        -abţineri – 1(Tanasie Silviu)                      
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.09.2016. 
          5. Proiect de hotarare referitor la: aprobarea cotei autoritatii publice locale (%),in vederea 
calcularii chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani si a 
fisei de calcul a chiriilor calculate pentru anul 2017 pentru chiriasii din  blocul A6L situat in strada 
6.Balcescu nr.152,Bals,jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian. 

            Consilierul local Cirtog Marius propune o cota de 0,1%. 

           Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotriva –1(Anghel Marian); 

                                - abţineri –2 ( Grigoriu Carmen,Costache Ramona); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/28.09.2016. 
              6. Proiect de hotarare referitor la aprobare modificare stat de functii al Spitalului 
orasenesc Bals. 



Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Grigoriu Carmen.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Stana Daniela. 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotriva – ; 

                                - abţineri –1(Grigoriu Carmen); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.09.2016. 
           7.Proiect de hotarare referitor la protejarea si pastrarea trotuarelor si spatiilor pavate. 

Iniţiator: Consilier local-Dragan Gheorghe. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion. 

   Consilier local Cirtog Marius- achizitiile publice care se fac la nivelul Primariei Bals nu sunt 

transparente. 

   Consilier local Dragan Gheorghe,initiatorul acestui proiect de hotarare ,doreste sa faca 

precizari :-trotuarele sunt destinate exclusiv circulatiei pietonilor si nu opririi,stationarii,parcarii 

vehiculelor si autovehiculelor,care pot obstructiona deplasarea pietonilor.Masinile care practica 

taximetria sunt parcate in coloana pe trotuar,cetatenii fiind nevoiti sa circule pe partea 

carosabila,punandu-si viata in pericol.In plus,pe majoritatea trotuarelor si spatiilor pavate s-au 

produs stricaciuni din cauza stationarii si parcarii autovehiculelor. 
         Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotriva –3( Cirtog Marius,Osiac Ion,Tudor Vasile); 
                               - abţineri –6( Badanoiu Marian,Costache Ramona,Ciocirlan 

Felicia,Gheorghe Mariana, Deloreanu Monica,Moraru Mihaela); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 29/28.09.2016. 
         8. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.11,12 si 13 din 26.07.2016  referitoare la 
Aprobare indicatori tehnico-economici. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Gheorghe Mariana.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotriva – ; 
                               -abţineri –9( Badanoiu Marian,Costache Ramona,Ciocirlan 

Felicia,Gheorghe Mariana, Deloreanu Monica,Moraru Mihaela, Cirtog Marius,Osiac 

Ion,Tudor Vasile); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 30/28.09.2016. 
        9. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.15 din 26.07.2016  referitoare la Aprobare 

organigrama,structura organizatorica si stat de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului 

orasului Bals si pentru Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Patru Mircea.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius. 



      Consilier local Gheorghe Mariana-impactul bugetar va fi mare in 2017 prin crearea a 35 de posturi 

noi, gradul de indatorare este mare. 

     Consilier local Anghel Marian- pentru a fi scoase la concurs posturile trebuie sa fie bugetate. 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotriva –5 (Badanoiu Marian,Ciocirlan Felicia,Costache 

Ramona,Gheorghe Mariana,Osiac Ion,); 
                               - abţineri –4(Cirtog Marius, Deloreanu Monica,Moraru 

Mihaela,Tudor Vasile); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 31/28.09.2016. 
     10.Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.16 din 26.07.2016  referitoare la Aprobarea 

planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela .  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Deloreanu Monica. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotriva – ; 
                               -abţineri –9( Badanoiu Marian,Costache Ramona,Ciocirlan 

Felicia,Gheorghe Mariana, Deloreanu Monica,Moraru Mihaela, Cirtog Marius,Osiac 

Ion,Tudor Vasile); 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.09.2016. 
  11. Proiect de hotarare  reanalizarea HCL nr.17 din 26.07.2016  referitoare la Aprobarea 

criteriilor,procedurilor si atributiilor specifice postului de administrator public. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cirtog Marius .  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George. 

Consilier local Gheorghe Mariana- atributiile administratorului public sunt ambigue.Propune completarea 

acestora cu: 

- Colectare taxe si impozite in procent de 85%; 
- Atragerea de fonduri europene-minim 3 proiecte in exercitiul financiar 2016/2020; 
- Finalizarea a minim 3 proiecte pe Programul National de Dezvoltare Locala si alte programe 

guvernamentale; 
- Finalizarea tuturor investitiilor deja contractate sau care urmeaza a fi contractate in termenul 

prevazut de contractele de lucrari; 
- Infiintarea unui Parc Industrial al orasului Bals; 

Consilier local Anghel Marian-administratorul public are atributii in colectarea taxelor si impozitelor? 
Se supune la vot proiectul de hotărâre in forma lui initiala. 

             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotriva –9( Badanoiu Marian,Costache Ramona,Ciocirlan 

Felicia,Gheorghe Mariana, Deloreanu Monica,Moraru Mihaela, Cirtog Marius,Osiac 

Ion,Tudor Vasile); 

                                -abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.09.2016. 
13.Proiect de hotarare referitor la schimbare presedinte de sedinta. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Deloreanu Monica .  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotriva – ; 
                                -abţineri –1( Anghel Marian); 

    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.09.2016. 
  14. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Consilier local Gheorghe Mariana-din creditul de 7.000.000 lei s-a cleltuit ,cu aproximatie ,pentru 

obiectivele de investitii pentru care a fost contractat suma de 5.000.000 lei.Raman  2.000.000 lei,pentru 

care consilierii locali trebuie sa stabileasca destinatia.In acest sens propune achizitionarea unei statii de 

denitrare. 

  Se revine la discutia privind netransparenta achizitiilor publice,dna.Gheorghe Mariana aratand ca se 

executa lucrari si se presteaza servicii fara sa se intocmeasca documentele necesare. 

  Dna. viceprimar Badea Vanina Elena raspunde ca la nivelul Primariei Bals toate achizitiile se fac cu 

respectarea legislatiei in vigoare,transparent,datele si toate documentele putand fi consultate oricand, de 

oricine.  
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Dragan Gheorghe , 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 28.09.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
DRAGAN GHEORGHE 
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