
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  29 august  2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.629 din data de 21.08.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 

             Lipsa:Osiac Ion.Doamna Grigoriu Carmen Daniela si Militaru Eugen Dumitru si-au dat demisia 

din Consiliul Local Bals. 

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

Balş, Dica Liliana-consilier juridic in cadrul Consiliului Local Bals,Anastasie Cornel- referent in cadrul 

Primariei orasului Bals,Eftinoiu Marian- inspector in cadrul Primariei orasului Bals. 

         Domnul 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  - 16; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –;  

            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacante a locurilor de consilieri 

locali  ocupate de doamna Grigoriu Carmen Daniela si domnul  Militaru Eugen Dumitru. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

           2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local  al doamnei 

Cercel Georgeta si la validarea mandatului de consilier local al domnului Tucan Dumitru 

in Consiliul Local Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

 3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea doamnei Grigoriu Carmen Daniela si 

domnului Militaru Eugen Dumitru in cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian 

             4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea doamnei Grigoriu Carmen Daniela  si 

domnului Militaru Eugen Dumitru in Consiliile de Administraţie din cadrul unitatilor de 

invatamant ale orasului Bals. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tănasie Silviu 



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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea,Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 1. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 2. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP ATELIERE. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP CANTINA. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 



           11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea nomenclatorului stradal cu numerele 

de imobil pentru blocurile de locuinte si strazile din orasul Bals. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Marcel 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

           12. 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 

          13.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 hotărâre referitor la declararea ca vacante a locurilor de consilieri 

locali  ocupate de doamna Grigoriu Carmen Daniela si domnul  Militaru Eugen Dumitru. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 
     Dinu Constantin  da citire raportului compartimentului de specialitate : consilierii locali Grigoriu 

Carmen Daniela si Militaru Eugen Dumitru , alesi pe listele PNL Bals,si-au dat demisia.In conformitate 

cu prevederile art. 9 alin.(2) lit.a) din  Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali mandatul acestora 

a incetat de drept,inainte de expirarea  duratei normale a acestuia.Prin urmare, in baza art.12 din legea mai 

sus mentionata, consiliul local adopta in prima sedinta ordinara o hotarare prin care se ia act de situatia 

aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza, avand la baza un referat constatator semnat de 

primar si de secretarul orasului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.52/29.08.2018. 

           2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local  al doamnei 

Cercel Georgeta si la validarea mandatului de consilier local al domnului Tucan Dumitru 

in Consiliul Local Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

    Dinu Constantin: avand in vedere vacantarea celor doua locuri de consilieri locali,este 

necesara adoptarea unei hotarari privind validarea mandatelor de consilieri a doua persoane care 

au participat la alegeri pe listele PNL Bals.In acest sens,PNL – Filiala Olt,in conformitate cu 

prevederile legale, a transmis adresa nr.96/27.08.2018 prin care propune spre validare pentru 

functiile de consilieri locali ramase vacante,in urma demisiilor, pe doamna Cercel Georgeta si pe 



domnul Tucan Dumitru,mentionand ca sunt membri PNL si ca au candidat pe listele acestui 

partid la alegerile din 5 iunie 2016.In conformitate cu prevederile art.31 alin.(4) din Legea 

nr.215/2001,a administratiei publice locale,comisia de validare va propune invalidarea alegerii 

unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca 

alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala,constata in conditiile Legii privind alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale. 

  Comisia de validare ,aleasa in baza HCL Bals nr.1/28.06.2016,se retrage in vederea examinarii 

legalitatii alegerii fiecarui consilier propus spre validare. 

  Doamna Stana Daniela,presedintele comisiei de validare,da citire procesului verbal intocmit: se 

propune ,in urma verificarilor efectuate,validarea mandatelor de consilieri locali al doamnei 

Cercel Georgeta si al domnului Tucan Dumitru. 

  Rezultat vot comisia de validare: Stana Daniela:- pentru; 

                                                       Tanasie Silviu Florin:-pentru: 

                                                       Costache Ramona Ileana:- abtinere;   
Se supune la vot validarea mandatului doamnei Cercel Georgeta: 

            Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 10( Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia 

Adelina, Costache Ramona Ileana, Cirtog Marius,Deloreanu Monica Madalina, Gheorghe Mariana,Pirva 

Mihaela Corina,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile). 

  Mandatul doamnei Cercel Georgeta nu a fost validat. 

Se supune la vot validarea mandatului domnului Tucan Dumitru: 

Votează:    - pentru –7;  

                                -împotrivă –  ; 

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

Ramona Ileana, Cirtog Marius,Deloreanu Monica Madalina, Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela 

Corina,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile). 

  Mandatul  domnului Tucan Dumitru  nu a fost validat. 

 A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.53/29.08.2018. 

 Secretarul UAT Bals, Dinu Constantin, comunica celor prezenti ca nu va contrasemna hotararea deoarece 

a fost adoptata ilegal,in conformitate cu dispozitiile art.48 alin.(10 din Legea nr.215/2001, a administratiei 

publice locale. 

Avand in vedere ca nu au fost validate mandatele ,proiectele de hotarare inscrise la punctele nr.3 si 4 de 

pe ordinea de zi nu mai pot fi dezbatute. 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea,Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.54/29.08.2018. 



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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.55/29.08.2018. 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 1. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.56/29.08.2018. 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 2. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.57/29.08.2018. 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP ATELIERE. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  



            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.58/29.08.2018. 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1,internat 2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP CANTINA. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

Eftinoiu Marian da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.59/29.08.2018. 

           11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea nomenclatorului stradal cu numerele 

de imobil pentru blocurile de locuinte si strazile din orasul Bals. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Marcel 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

Anastasie Cornel da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.60/29.08.2018. 

           12. 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. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 4;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -12( (Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia 

Adelina, Costache Ramona Ileana, Cirtog Marius,Deloreanu Monica Madalina, Gheorghe Mariana,Patru 

Mircea Marian,Pirva Mihaela Corina,Statie George,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile  ); 

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



          13.Intrebari,interpelari,petitii. 

   Secretarul UAT Bals Dinu Constantin : in conformitate cu recomandarile Curtii de Conturi a 

Romaniei-Camera de Conturi Olt doreste sa prezinte raportul de audit si decizia nr.38/2018, 

intocmite in urma auditului extern efectuat.Consilierii prezenti solicita transmiterea pe  email a 

raportului de audit si a deciziei nr.38/2018. 

   Consilier local Tanasie Silviu Florin: ce se intampla cu pretul la apa si canalizare? Este foarte 

mare.Doreste un raspuns in urmatoarea sedinta. 

   Secretar UAT Bals: pretul a fost aprobat de ADI OLTUL. 
   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 29.08.2018. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                       FRUNZA ALEXANDRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


