
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  5 noiembrie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată 

prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.886 din data de 02.11.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 17 aflati in functie. 

            Lipsa: Cirtog Marius,Gheorghe Mariana,Pirva Mihaela Corina,Patru Mircea Marian,Stana 

Daniela, Statie George.Doamna Grigoriu Carmen Daniela si domnul Militaru Eugen Dumitru si-au dat 

demisia din Consiliul Local Bals. 

 Participă:Hristea Marin-administrator public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Anastasie 

Cornel - referent in cadrul Serviciului UAT, Motatu Mariana-Compartiment Resurse Umane,Grigoriu 

Carmen Daniela-manager Spitalul orasenesc Bals,Fumureanu Ionut – sef sediu secundar S.C. CAO S.A. 

         Avand in vedere ca doamna Gheorghe Mariana,aleasa presedinte de sedinta lipseste, in conformitate 

cu prevederile legale se procedeaza la alegerea altui presedinte de sedinta. 

        Domnul Anghel Marian Viorel o propune pe Badea Vanina Elena. 

        Se supune la vot. 

        Votează:      pentru  - 11; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

Doamna Badea Vanina Elena,presedinte de sedinta,  constata ca sunt intrunite conditiile legale 

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

 Votează:  pentru  - 11; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

            Preşedintele de şedinţă  prezintă următoarea ordine de zi:          

1. Proiect de hotarare referitor la modificarea postului de muncitor calificat ocupat in 

statul de functii in post de sofer la Serviciul Sere Spatii Verzi din Cadrul Primariei 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

Proiectul de hotărâre – prezinta Deloreanu Monica Madalina  

2. 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 Grigoriu Carmen Daniela  

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului,precum si aprobarea cofinantarii 

proiectului”Dezvoltarea Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt,in 

perioada 2014-2020”. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

4. Proiect de hotarare referitor la punerea la dispozitia proiectului” Dezvoltarea 

Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt,in perioada 2014-2020” a 

terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia.  



Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 
         Este supusa la vot ordinea de zi. 

 Votează:  pentru  - 11; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

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

1. Proiect de hotarare referitor la modificarea postului de muncitor calificat ocupat in 

statul de functii in post de sofer la Serviciul Sere Spatii Verzi din cadrul Primariei 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

Proiectul de hotărâre – prezinta Deloreanu Monica Madalina 

Motatu Mariana- este necesara transformarea acestui post, deoarece salariatul respectiv 

indeplineste atributii de sofer,conducand autovehiculul dat in administrarea acestui 

serviciu.   
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –11;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.82/05.11.2018. 

2. 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 Grigoriu Carmen Daniela  

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 
            Grigoriu Carmen Daniela,manager spital, da citire raportului de specialitate. 

Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 1( Tanasie Silviu Florin); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.83/05.11.2018. 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului,precum si aprobarea cofinantarii proiectului 

”Dezvoltarea Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt,in perioada 2014-

2020”. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

Fumureanu Ionut- in vederea implementarii proiectului ”Dezvoltarea Infrastructurii de 

apa si apa uzata din judetul Olt,in perioada 2014-2020” este necesara aprobarea SF- 

ului si a indicatorilor tehnico-economici. 
Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –11;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.84/05.11.2018. 



4. Proiect de hotarare referitor la punerea la dispozitia proiectului” Dezvoltarea 

Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt,in perioada 2014-2020” a 

terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Fumureanu Ionut- in vederea implementarii proiectului ”Dezvoltarea Infrastructurii de 

apa si apa uzata din judetul Olt,in perioada 2014-2020” este necesara punerea la 

dispozitia proiectului a unor suprafete de teren in vederea 

constructiei/extinderii/reabilitarii noilor investitii aferente acestuia.  
Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –11;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.85/05.11.2018. 

   Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Badea Vanina Elena, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au 

epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local Balş din data 05.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Badea Vanina Elena 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 


