
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 28  iunie 2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.514 din data de 22.06.2018. 

 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 , Eftinoiu Marian- inspector IDLAPdin cadrul Primariei Bals. 

         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 –;  

       Se citeste adresa Primarului orasului Bals-nr.12.077/27.06.2018 prin care solicita scoaterea de pe 

ordinea de zi a proiectului de hotarare aflat la pct. nr.1 –”Proiect de hotarare referitor la aprobarea  

structurii pe specialitati a Comisiei  sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea 

repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte,de 

repartizare a locuintelor care devin vacante si de verificare a documentelor depuse in 

vederea prelungirii contractelor de inchiriere “ si introducerea a doua noi proiecte:” Proiect 

de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Asfaltare strazi in orasul 

Bals,jud.Olt” si ” Proiect de hotarare referitor la aprobarea casarii instalatiei de 

radiodiagnostic fix-grafie DIAGNOMAX  MS-125 aflat in patrimonial Spitalului 

Orasenesc Bals”. 
     Se supune la vot: 

     Votează : - pentru – 19; 

                -împotrivă - ; 

               - abţineri –; 

     Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza 

DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  

„Reabilitare,modernizare si echipare gradinita cu program normal nr.1” din orasul 

Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

      2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza                     

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

echipare gradinita cu program normal nr.2” din orasul Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 



              Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

     3. 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- prezinta Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

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

 Iniţiator: Consilier local – Deloreanu Monica Madalina 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

       5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza 

DALI si a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Asfaltare strazi 

in orasul Bals,jud.Olt. 

      6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea casarii instalatiei de radiodiagnostic fix-

grafie DIAGNOMAX  MS-125 aflat in patrimonial Spitalului Orasenesc Bals. 

       7.Intrebari,interpelari,petitii. 
   Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata.     

             Votează : - pentru – 19; 

                               împotrivă - ; 

                               abţineri –; 

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

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza 

DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  

„Reabilitare,modernizare si echipare gradinita cu program normal nr.1” din orasul 

Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 
     Eftinoiu Marian  da citire raportului compartimentului de specialitate .Primaria Bals intentioneaza sa 

depuna doua proiecte cu finantare europeana  pentru reabilitarea gradinitelor nr.1 si nr.2 din oras. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 19;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.31/28.06.2018. 

    2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza                     

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

echipare gradinita cu program normal nr.2” din orasul Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
    Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate. 

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



             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -1( Stana Daniela); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.32/28.06.2018. 

     3. 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- prezinta Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Dinu Constantin explica necesitatea incheierii acestui contract: pe rolul Curtii de Apel Craiova exista un 

dosar avand ca obiect recursul declarat in dosarul nr.3227/184/2014, in contradictoriu cu SMR Bals –

revendicare teren de fotbal. 

Discutii: Stana Daniela- S.C. SMR S.A. Bals a platit impozite pe acest teren? 

              Dinu Constantin: da; 

              Stana Daniela: atunci ei sunt proprietari.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -13( (Tanasie Silviu, Badanoiu Marian,Cirtog Marius,Costache 

Ramona,Ciocirlan Felicia, Deloreanu Monica,Gheorghe Mariana,Osiac Ion,Pirva Mihaela,Tudor Vasile, 

Stana Daniela,Patru Mircea Marian,Statie George); 

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

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

 Iniţiator: Consilier local – Deloreanu Monica Madalina 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 
 Presedinta de sedinta il propune pe domnul Dragan Gheorghe sa fie urmatorul presedinte de sedinta. 

Domnul Dragan Gheorghe refuza,argumentand ca a fost primul presedinte de sedinta din actuala 

legislatura si il propune pe domnul consilier Frunza Alexandru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 18;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -1( Frunza Alexandru); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.33/28.06.2018. 

5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si 

a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Asfaltare strazi in orasul 

Bals,jud.Olt. 
 Eftinoiu Marian 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.34/28.06.2018. 

     6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea casarii instalatiei de radiodiagnostic fix-

grafie DIAGNOMAX  MS-125 aflat in patrimonial Spitalului Orasenesc Bals. 

   Avand in vedere gradul ridicat de uzura, (an de fabricatie 1966) si numeroase documente din 

care rezulta ca nu mai poate fi utilizata,instalatia trebuie casata. 



Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 19;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.35/28.06.2018. 

       7.Intrebari,interpelari,petitii. 
 Domnul Cirtog Marius comunica celor prezenti ca, la viitoarea sedinta de consiliu local ,consilierii PSD 

doresc sa initieze un proiect de hotarare avand ca obiect colaborarea intre CL Bals si ADI Oltul in ceea ce 

priveste reabilitarea, extinderea,modernizarea retelelor de apa si de canalizare in orasul Bals. 

 Consilier local Stana Daniela: cand vor incepe lucrarile de anvelopare la Scoala Gimnaziala nr.5 si de 

asemenea lucrarile de modernizare a trotuarelor de pe str.Gh.Vasilescu? 

  Eftinoiu Marian: curand. 

  Se hotaraste ca urmatoarea sedinta ordinara sa aiba loc pe 26.07.2018. 

  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 28.06.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                     Deloreanu Madalina Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 

 


