
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  30 octombrie  2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.782 din data de 30.10.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 17 aflati in functie. 

            Lipsa: Pirva Mihaela Corina.Doamna Grigoriu Carmen Daniela si domnul Militaru Eugen 

Dumitru si-au dat demisia din Consiliul Local Bals. 

 Participă:Dinu Constantin – secretarul UAT Balş,Dica Liliana – consilier juridic Consiliul Local 

Bals, Ciontu Maria si Iova Zoica – inspectori  in cadrul Serviciului IDLAP, Cirtog Ionela - Sef Serviciu 

Buget-Contabilitate,Motatu Mariana- consilier resurse umane,Vlad Larisa Manuela - bibliotecara . 

Doamna Gheorghe Mariana,presedinte de sedinta,  constata ca sunt intrunite conditiile legale 

privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 Votează:  pentru  - 16; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

       Presedintele de sedinta citeste adresa Primarului orasului Bals prin care se solicita suplimentarea 

ordinii de zi,nr.21091/30.10.2018. 

Se supune la vot: votează:  pentru  - 16; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

            Preşedintele de şedinţă  prezintă următoarea ordine de zi,asa cum a fost suplimentata:   

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Reabilitare,modernizare si 

echipare Gradinita cu program normal nr.1 din orasul Bals,jud.Olt” si a 

cheltuielilor legate de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Modernizare si echipare 

Gradinita cu program normal nr.2 din orasul Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor legate 

de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Osiac Ion 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica –faza 

DALI- si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  

„ Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr.3 din orasul Bals,jud.Olt.” 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 

4. Proiect de hotarare referitor la modificarea postului de muncitor calificat ocupat in 

statul de functii in post de sofer la Serviciul Sere Spatii Verzi din cadrul Primariei 

orasului Bals. 



Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

5. Proiect de hotarare referitor la aprobare modificare Stat de functii pe anul 2018 al 

Spitalului orasenesc Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Dragan Gheorghe 

Proiectul de hotărâre – prezinta Pirva Corina Mihaela 

6. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din HCL  Bals nr.32/26.04.2017 

referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea,exploatarea si 

administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din orasul 

Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 

si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Patru Mircea Marian 

Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a 

Bibliotecii  Orasenesti Petre Pandrea Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Vlad Manuela Larisa 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Anghel Marian 

Proiectul de hotărâre – prezinta Dragan Gheorghe 

8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului local la 

30.09.2018 

9. Proiect de hotarare referitor la aprobare contului de execuţie a bugetului 

institutiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2018. 

10.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie a bugetului 

creditelor interne la data de 30.09.2018. 

      11.Intrebari,interpelari,petitii. 
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 proiectului „Reabilitare,modernizare si 

echipare Gradinita cu program normal nr.1 din orasul Bals,jud.Olt” si a 

cheltuielilor legate de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 
            Iova Zoica: in conformitate cu Ghidul solicitantului s-a ajuns in faza aprobarii proiectului mai sus 

mentionat si a cheltuielilor legate de acesta. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 



             Votează:    - pentru –16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.74/30.10.2018. 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Modernizare si echipare 

Gradinita cu program normal nr.2 din orasul Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor legate 

de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Osiac Ion 

Iova Zoica: este aceeasi situatie ca la nr.1 de pe ordinea de zi, ambele proiecte fiind 

depuse pe aceeasi Axa si in acelasi timp. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.75/30.10.2018. 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica –faza 

DALI- si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  

„ Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr.3 din orasul Bals,jud.Olt.” 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 
            Iova Zoica: se intentioneaza depunerea unui nou proiect cu denumirea de mai sus.Pentru aceasta, 

este necesar sa se aprobe documentatia si indicatorii tehnico-economici propusi in vederea realizarii 

investitiei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.76/30.10.2018. 

4. Proiect de hotarare referitor la modificarea postului de muncitor calificat ocupat in 

statul de functii in post de sofer la Serviciul Sere Spatii Verzi din Cadrul Primariei 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Stana Daniela 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

             Motatu Mariana: se solicita transformarea acestui post deoarece salariatul in cauza 

presteaza munca unui sofer, conducand un autovehicul aflat la Serviciul Sere Spatii Verzi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri –10( Badea Vanina Elena,Tanasie Silviu, Badanoiu Marian,Cirtog 

Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Osiac Ion, Tudor 

Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi aprobat. 

 



5. Proiect de hotarare referitor la aprobare modificare Stat de functii pe anul 2018 al 

Spitalului orasenesc Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Dragan Gheorghe 

Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

Gheorghe Mariana: nu este nimeni de la spital sa ne explice de ce se doreste iar 

modificarea Statului de functii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri –10( Badea Vanina Elena,Tanasie Silviu, Badanoiu Marian,Cirtog 

Marius,Costache Ramona,Ciocirlan Felicia, Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Osiac Ion, Tudor 

Vasile); 

Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi aprobat. 

6. Proiect de hotarare referitor la modificarea art.2 din HCL  Bals nr.32/26.04.2017 

referitoare la aprobarea Regulamentului privind repartizarea,exploatarea si 

administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din orasul 

Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 

si a locuintelor din fondul locativ de stat. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Proiectul de hotărâre – prezinta Stana Daniela 

Ciontu Maria informeaza consilierii prezenti ca doamna Badan Mihaela si-a dat demisia 

din comisie si trebuie inlocuita.De asemenea, si-au dat demisia Cirtog Marius si Costache 

Ramona Ileana. 

Ciontu Maria: Primarul orasului Bals il propune in locul doamnei Badan Mihaela pe 

domnul Balan Marian. 
Se supune la vot : 

             Votează:    - pentru –15;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Tanasie Silviu-Florin); 

             Gheorghe Mariana face urmatoarele doua propuneri: Badanoiu Marian Ovidiu si Ciocirlan-

Serban Felicia Adelina. 

Se supune la vot : 

             Votează:    - pentru –14;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 2(Badanoiu Marian Ovidiu si Ciocirlan-Serban Felicia Adelina); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.77/30.10.2018. 

7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a 

Bibliotecii  Orasenesti Petre Pandrea Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Vlad Manuela Larisa 

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Anghel Marian 

Proiectul de hotărâre – prezinta Dragan Gheorghe 

Osiac Ion: ce fond de carte aveti ,de ce anume aveti nevoie la biblioteca? 

Vlad Manuela Larisa: in fiecare an se cumpara carti de aproximativ 4000 lei.Ar trebui 

achizitionate calculatoare si reparata sarpanta. 



Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.78/30.10.2018. 

8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului local la 

30.09.2018. 

 Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.79/30.10.2018. 

9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

institutiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2018. 

Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot. 

       Votează:    - pentru –16;  

                         -împotrivă –  ; 

             -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.80/30.10.2018. 

10.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie a bugetului. 

creditelor interne la data de 30.09.2018. 

Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot. 

       Votează:    - pentru –16;  

                         -împotrivă –  ; 

             -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.81/30.10.2018. 

Presedintele de sedinta citeste o petitie a locuitorilor de pe str.Petre Pandrea,prin care reclama faptul ca in 

fiecare noapte ,pe aceasta strada au loc curse de masini care tulbura linistea si pun in pericol siguranta 

acestora. 

Doamna presedinta de sedinta propune initierea unui proiect de hotarare prin care sa fie instalate 

limitatoare de viteza, cu aprobarea politiei rutiere. 

   Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Gheorghe Mariana, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 

epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local Balş din data 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Gheorghe Mariana 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


