
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  27 septembrie 2018, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.694 din data de 21.09.2018. 

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

            Lipsa: Statie George.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 in cadrul 

Consiliului Local Bals,Ciontu Maria si Iova Zoe - inspectori in cadrul Serviciului IDLAP,Grigoriu 

Carmen Daniela-manager Spitalul Orasenesc 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 –; 

     Presedintele de sedinta da citire adresei  nr.18705/27.09.2018 a primarului orasului Bals prin care 

solicita scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor aflate la nr.8 si 9 si introducerea unui  nou 

proiect: Proiect de hotarare referitor la: aprobare documentaţie tehnico – economică 

faza Studiu de fezabilitate  si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii 

investitiei” Imbunatatirea serviciilor recreative in orasul Bals – Construire Centru 

Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt – Componenta A si documentaţie tehnico – 

economică faza Studiu de fezabilitate  cu elemente de DALI si indicatori tehnico-

economici in vederea realizarii investitiei” Imbunatatirea spatiului public in orasul Bals 

– Amenajare zona de agrement (Balta Garii) si drum de acces(str.Nufarului) – 

Componenta B. 

  Se supune la vot: pentru  - 5; 

                              împotrivă - ; 

                                 abţineri –11(Badanoiu Marian Ovidiu,Badea Vanina Elena,Cirtog Marius,Costache 

Ramona-Ileana,Ciocirlan – Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe Mariana,Osiac 

Ion,Pirva Corina Mihaela,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile; 

Propunerea primarului orasului Bals de modificare a ordinii de zi a fost respinsa. 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:   

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea propunerii de incadrare a drumului comunal 

DC12A Bobicesti-Bals in caregoria de folosinta a drumurilor de interes judetean si 

trecerea acestuia din domeniul public al orasului Bals in domeniul public al judetului 

Olt. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 



Proiect tip-„Sala de sport cu tribuna 180 locuri” situat in orasul 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 Tanasie Silviu-Florin    

            Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in orasul 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 Tanasie Silviu-Florin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona-Ileana 

4. 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 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobare concesiune prin licitatie publica a terenului in 

suprafata de  225 mp , situat in orasul Bals,jud.Olt,str.Nicolae Balcescu nr.113-115. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu 

strigare a terenului intravilan in suprafata totala de 5080 mp,situat in 

Bals,str.Depozitelor nr.7 si a documentatiei de atribuire privind vanzarea. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

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

emiterea avizului conform in vederea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt si  realizarii investitiei ” Imbunatatirea serviciilor 

recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin   

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

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

fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei”Imbunatatirea 

serviciilor recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 



 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

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

fezabilitate mixt si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei”Imbunatatirea 

spatiului public in orasul Bals – Amenajare zona de agrement (Balta Garii) si drum de acces 

(str.Nufarului)”.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion. 

      10.Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Frunza Alexandru 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian      

     11.Intrebari,interpelari,petitii. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     

             Votează : - pentru – 15; 

                               împotrivă - ; 

                               abţineri – 1(Anghel Marian); 

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

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea propunerii de incadrare a drumului comunal 

DC12A Bobicesti-Bals in caregoria de folosinta a drumurilor de interes judetean si 

trecerea acestuia din domeniul public al orasului Bals in domeniul public al judetului 

Olt. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 
    Avand in vedere ca Anastasie Cornel nu este prezent la sedinta,raportul compartimentului de 

specialitate este citit de Dinu Constantin-secretarul UAT Bals. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 15;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Anghel Marian); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.63/27.09.2018. 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

Proiect tip-„Sala de sport cu tribuna 180 locuri” situat in orasul 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 Tanasie Silviu-Florin    

            Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

     Dinu Constantin da citire raportului de specialitate . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  



                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.64/27.09.2018. 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in orasul 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 Tanasie Silviu-Florin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona-Ileana 

Dinu Constantin da citire raportului de specialitate . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.65/27.09.2018. 

4. 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 

Managerul Spitalului orasenesc Bals explica celor prezenti necesitatea modificarii 

statului de functii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.66/27.09.2018. 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobare concesiune prin licitatie publica a terenului in 

suprafata de  225 mp , situat in orasul Bals,jud.Olt,str.Nicolae Balcescu nr.113-115. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

Ciontu Maria explica de ce se doreste concesionarea acestui teren: in vederea construirii 

unei clinici de diagnostic rapid-imagistica medicala, in spatele ambulatoriului. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 16;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri -; 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.67/27.09.2018. 

6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu 

strigare a terenului intravilan in suprafata totala de 5080 mp,situat in 

Bals,str.Depozitelor nr.7 si a documentatiei de atribuire privind vanzarea. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 



 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 
   Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialitate si precizeaza ca Ocolul Silvic Bals 

are , potrivit legii,un drept de preemptiune, deoarece pe acest teren sunt construite cladiri ai caror 

proprietari sunt. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 15;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Dragan Gheorghe); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.68/27.09.2018. 

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

emiterea avizului conform in vederea dezmembrarii unui imobil – teren situat in orasul 

Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt si  realizarii investitiei ” Imbunatatirea serviciilor 

recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin   

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

    Dinu Constantin explica de ce este necesar acest aviz. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –5;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 11(Badanoiu Marian Ovidiu,Badea Vanina Elena,Cirtog Marius,Costache 

Ramona-Ileana,Ciocirlan – Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe Mariana,Osiac 

Ion,Pirva Corina Mihaela,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile); 

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

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

fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei”Imbunatatirea 

serviciilor recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

Raportul comisiei de specialiate este prezentat de Iova Zoe, care precizeaza ca era imperios 

necesar sa se modifice ordinea de zi .Cele doua proiecte aflate la nr.8 si 9 au fost conexate si 

indicatorii tehnico-economici cumulati pe cele doua proiecte, aceasta fiind o cerinta a Ghidului 

solicitantului,in baza caruia se depune proiectul. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 10(Badanoiu Marian Ovidiu, Cirtog Marius,Costache Ramona-

Ileana,Ciocirlan – Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe Mariana,Osiac 

Ion,Pirva Corina Mihaela,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 aprobare documentatie tehnico-economica –faza Studiu de 

fezabilitate mixt si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei”Imbunatatirea 

spatiului public in orasul Bals – Amenajare zona de agrement (Balta Garii) si drum de acces 

(str.Nufarului)”.  



            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 10(Badanoiu Marian Ovidiu, Cirtog Marius,Costache Ramona-

Ileana,Ciocirlan – Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Gheorghe Mariana,Osiac 

Ion,Pirva Corina Mihaela,Tanasie Silviu Florin,Tudor Vasile); 

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

      10.Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Frunza Alexandru 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian    

Domnul Frunza Alexandru propune ca in urmatoarele trei luni presedinte de sedinta sa fie 

doamna consilier Gheorghe Mariana.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru – 15;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Gheprghe Mariana); 

      A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.69/27.09.2018. 

     11.Intrebari,interpelari,petitii. 

 Cirtog Marius- ar fi necesar un drum prin spatele blocurilor, pentru a decongestiona 

traficul.Trebuie gasit un traseu. 
   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 27.09.2018. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                       FRUNZA ALEXANDRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


