
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.441 din data de 24.05.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

 Participă: Hristea Marian-administratorul public al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul 

oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 

Local , Istrate Minuta- Spitalul Orasenesc Bals,Anastasie Cornel-serviciul UAT din cadrul 

Primariei BalS,Costache Ionel- sef serv.Sere si Spatii Verzi. 

         Doamna consilier Deloreanu Madalina Monica,presedinte de sedinta,  constata ca sunt 

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

 Votează:  pentru  - 19; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –;  

            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe 

anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

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

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

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

interne pe anul 2017. 

          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. 

           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii  Statului de functii pe anul 2018 al 

Spitalului Orasenesc Bals 

                 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

                         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta 

                         Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

                         Raportul comisiei de specialitate- prezinta Anghel Marian             

5.Proiect de hotarare referitor la solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru 

emiterea avizului conform in vederea demolarii imobilelor situate in Bals,str.Ciresului 

nr.59(61), jud.Olt. 

             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

             Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 

             Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen   



              Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

6.Întrebări, interpelări, petiţii. 

Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     

             Votează : - pentru – 19; 

                               împotrivă - ; 

                               abţineri –; 

 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe 

anul 2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

     Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 17;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -2( Costache Ramona Ileana, Tudor Vasile); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.25/30.05.2018. 

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

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

    Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate. 

            Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -1( Tudor Vasile); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.26/30.05.2018. 

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

interne pe anul 2017. 

          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. 

     Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 19;  

                                -împotrivă -; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.27/30.05.2018. 

           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea modificarii  Statului de functii pe anul 2018 al 

Spitalului Orasenesc Bals 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Anghel Marian             

Istrate Minuta da citire raportului de specialitate si explica necesitatea transformarii acestor posturi. 



Discutii:- Gheorghe Mariana:- atata timp cat acest raport nu a fost dezbatut in CA al Spitalului Orasenesc 

Bals si managerul spitalului nu vine,desi a fost invitat de atatea ori,la sedintele Consiliului Local Bals, 

consilierii P.S.D. nu vor vota.Propune cate un proiect de hotarare pentru fiecare transformare de post. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 6;  

                                -împotrivă – 1( Tanasie Silviu Florin) ; 

                                -abţineri -12(Anghel Marian-Viorel, Badea Vanina-Elena,Badanoiu Marian 

Ovidiu,Costache Ramona Ileana,Cirtog Marius,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe 

Mariana,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Osiac Ion,Pirva Mihaela-Corina,Stana Daniela,Tudor Vasile; 

      Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

   5.Proiect de hotarare referitor la solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru 

emiterea avizului conform in vederea demolarii imobilelor situate in Bals,str.Ciresului 

nr.59(61), jud.Olt. 

             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

             Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 

             Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen   

              Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

Anastasie Cornel da citire raportului compartimentului de specialitate. 

Discutii:  

Cirtog Marius: de ce s-au degradat atelierele, cine se face vinovat de acest lucru? 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 19;  

                                -împotrivă -; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local nr.28/30.05.2018. 

        6.Intrebari,interpelari,petitii. 

    Consilier local Gheorghe Mariana:- se poate infiinta un cabinet de stomatologie la Colegiul 

Tehnic din Bals? 
   Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Deloreanu Madalina Monica, 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 30.05.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                     Deloreanu Madalina Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


