
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

   Încheiat azi 26  iulie 2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 

primarului oraşului Balş nr.564 din data de 19.07.2018. 

   La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

   Lipsa:Badea Vanina Elena, Deloreanu Monica-Madalina,Grigoriu Carmen Daniela, Statie George. 

   Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT  Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului 

Permanent de Lucru al Consiliului Local, Hristea Marin-administrator public, Anastasie Cornel-referent 

Serv.UAT, Cirtog Ionela-sef Serv. Buget-Contabilitate, Ciontu Maria- inspector Serv.IDLAP, cetateni ai 

orasului Bals. 

   Domnul consilier Frunza Alexandru,presedinte de sedinta,  constata ca sunt intrunite conditiile 

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

   Votează:  pentru  - 15; 

                   împotrivă - ; 

                   abţineri –;  

   Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

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

de 30.06.2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

        Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

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

publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2018. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

 3 .Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 

capitole bugetare pe anul 2018. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

  4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor interne pe 

anul 2018. 

             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

                       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

                       Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

             Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile 

  5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea sumei reprezentand subventia de la bugetul 

local pentru acoperirea chiriei nominale aferenta locuintelor sociale. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

   6. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

investitii Proiect tip-„Sala de sport cu tribuna 180 locuri” situat in Bals,str.N.Balcescu 

nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 

  7. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

investitii Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in Bals,str.N.Balcescu nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 

   8. Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.96/28.12.2017 privind 

insusirea inventarului domeniului public al orasului Bals. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

           Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

           Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

   9.Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.97/28.12.2017 privind  

insusirea inventarului domeniului privat al orasului Bals. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

 10. Proiect de hotarare referitor la revocare HCL Bals nr.18/02.02.2016 privind darea in 

administrarea S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. a fondului locativ si a fisei de calcul 

pentru stabilirea chiriei. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

 11. Proiect de hotarare referitor la completarea art.1 din HCL Bals nr.6/28.01.2016 
privind  aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de exploatare in drum comunal si 

intocmirea documentatiei aferente. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 



 12.Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     

 Votează : - pentru – 15; 

                   împotrivă - ; 

                   abţineri –; 

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

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

de 30.06.2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

        Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 
  Nu sunt discutii.Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

  Votează:    - pentru – 15;  

                     -împotrivă –  ; 

                     -abţineri -; 

   A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.38/26.07.2018. 

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

publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2018. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

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

     Votează:    - pentru – 15;  

                        -împotrivă –  ; 

                        -abţineri -; 

    A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.39/26.07.2018. 

3 .Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 

capitole bugetare pe anul 2018. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
    Nu sunt discutii.  

    Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

    Votează:    - pentru – 14;  

                      -împotrivă –  ; 

                      -abţineri -1 (Costache Ramona); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.40/26.07.2018. 

4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor interne pe 

anul 2018. 

             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

                       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

                       Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

             Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile 
    Nu sunt discutii.  



    Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

    Votează:    - pentru – 14;  

                      -împotrivă –  ; 

                      -abţineri -1 (Costache Ramona); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.41/26.07.2018. 

  5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea sumei reprezentand subventia de la bugetul 

local pentru acoperirea chiriei nominale aferenta locuintelor sociale. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
Ciontu Maria da citire raportului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 15;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -; 

  A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.42/26.07.2018. 

  6. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

investitii Proiect tip-„Sala de sport cu tribuna 180 locuri” situat in Bals,str.N.Balcescu 

nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 
Anastasie Cornel da citire raportului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 7;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -8( Badanoiu Marian Ovidiu, Ciocirlan- Serban Felicia-Adelina,Cirtog 

Marius,Costache Ramona-Ileana,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela-Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

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

     7. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

investitii Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in Bals,str.N.Balcescu nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 
Anastasie Cornel da citire raportului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 7;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -8( Badanoiu Marian Ovidiu, Ciocirlan- Serban Felicia-Adelina,Cirtog 

Marius,Costache Ramona-Ileana,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela-Corina,Osiac Ion,Tudor Vasile); 

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



8. Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.96/28.12.2017 privind 

insusirea inventarului domeniului public al orasului Bals. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

           Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

           Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
 Secretarul  UAT Bals comunica celor prezenti ca Institutia Prefectului-Judetul Olt a solicitat reanalizarea 

hotararilor de consiliu prin care au fost aprobate inventarele domeniului public si privat,in sensul refacerii 

anexelor la acele hotarari. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 6;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -9( Badanoiu Marian Ovidiu, Ciocirlan- Serban Felicia-Adelina,Cirtog 

Marius,Costache Ramona-Ileana,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela-Corina,Osiac Ion, Tanasie Silviu-

Florin,Tudor Vasile); 

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

   9.Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.97/28.12.2017 privind  

insusirea inventarului domeniului privat al orasului Bals. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Este aceeasi situatie ca la proiectul anterior. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 6;  

                   -împotrivă – 3( Cirtog Marius, Tanasie Silviu-Florin,Tudor Vasile) ; 

                   -abţineri -6( Badanoiu Marian Ovidiu, Ciocirlan- Serban Felicia-Adelina, Costache Ramona-

Ileana,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela-Corina,Osiac Ion); 

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

10. Proiect de hotarare referitor la revocare HCL Bals nr.18/02.02.2016 privind darea in 

administrarea S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. a fondului locativ si a fisei de calcul 

pentru stabilirea chiriei. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

Secretar UAT Bals- avand in vedere ca S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L se afla in procedura 

de faliment, locuintele care fac parte din fondul locativ nu mai pot fi administrate de aceasta. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 14;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -1(Cirtog Marius); 

  A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.43/26.07.2018. 

11. Proiect de hotarare referitor la completarea art.1 din HCL Bals nr.6/28.01.2016 privind  

aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de exploatare in drum comunal si 

intocmirea documentatiei aferente. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 



          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 
Anastasie Cornel- In ianuarie 2016 prin HCL Bals nr.6 a fost aprobata clasificarea unor strazi si a unui 

drum de exploatare in drum comunal in vederea realizarii unui drum ocolitor al orasului Bals, pe care sa 

circule in special masinile care vor asigura salubrizarea orasului.S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L. 

Slatina a efectuat masuratori si a intocmit documentatia necesara in vederea intabularii dreptului de 

proprietate asupra terenului care face obiectul HCL nr.6/28.01.2016.Avand in vedere noile date este 

necesara completarea hotararii de consiliu. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru – 15;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri -; 

  A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.44/26.07.2018. 

12.Întrebări, interpelări, petiţii. 
Consilier local Dragan Gheorghe doreste sa informeze cu privire la o serie de nemultumiri ale cetatenilor 

orasului legate ,in special, de parcarea masinilor pe trotuare, fapt care impiedica circulatia locuitorilor 

orasului,depozitarea gunoaielor, lipsa curateniei in Piata centrala,existenta gropilor in asfalt, etc.Propune 

infiintarea unei comisii formata din consilieri locali,reprezentanti ai Primariei si Politiei Bals care sa 

actioneze pentru eliminarea nemultumirilor si de asemenea solicita ca,lunar, in cadrul sedintelor ordinare, 

secretarul UAT Bals sa informeze despre masurile intreprinse si sanctiunile aplicate. 

 Mohora Ion,salariat al Primariei Bals, informeaza pe cei prezenti ca a solicitat in nenumarate randuri 

ajutor social,deoarece este foarte bolnav. 

  Secretar UAT Bals- saptamana viitoare va primi ajutorul solicitat. 

  Domnul Chiritoiu,cetatean al orasului,are o nemultumire legata de un teren pe care l-a pierdut in 

instanta, in opinia sa, fara ca cel cu care s-a judecat sa detina acte legale. 

  Nu mai sunt alte discutii.     

   Avand in vedere acest lucru, domnul Frunza Alexandru, 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 26.07.2018. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                              Frunza Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


