
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  22 noiembrie  2018, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 

convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.920 din data de 20.11.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 17 aflati in functie. 

            Lipsa: Dragan Gheorghe,Pirva Mihaela Corina,Patru Mircea Marian,Osiac Ion,Patru Mircea 

Marian,Stana Daniela, Statie George,Tanasie Silviu Florin.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, Dica 

Liliana-consilier juridic Consiliul Local Bals,Cirtog Ionela-sef Serviciu Buget – Contabilitate,Iova Zoica-

inspector in cadrul Serviciului IDLAP. 

Doamna Gheorghe Mariana,presedinte de sedinta,  constata ca sunt intrunite conditiile legale 

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

 Votează:  pentru  - 10; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

Presedintele de sedinta citeste adresa Primarului orasului Bals – nr.22863/22.11.2018- prin care solicita 

suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte: 

1. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL Bals nr.10/28.01.2016 privind 

aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta. 

2. Proiect de hotarare referitor la modificare HCL Bals nr.90/18.12.2017 privind 

aprobarea proiectului(cererii de finantare )” Reabilitare termica pentru 

imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” si a 

cheltuielilor legate de acesta. 

Se supune la vot: 

Votează:  pentru  - 10; 

                împotrivă - ; 

                abţineri –; 

            Preşedintele de şedinţă  prezintă următoarea ordine de zi asa cum a fost suplimentata:          

       1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2018 si virari de 

credite intre capitole bugetare. 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

  Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

       2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea alocarii sumei de 122.300 lei necesara in 

vederea organizarii si desfasurarii evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie 2018 

” Centenarul Marii Uniri”. 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Voicu Daniela 

  Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea alocarii sumei de 67.000 lei necesara in 

vederea organizarii evenimentelor care vor avea loc in orasul Bals cu ocazia sarbatorilor de 

iarna. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin 



Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

4. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL Bals nr.10/28.01.2016 privind 

aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de 

urgenta. 

5. Proiect de hotarare referitor la modificare HCL Bals nr.90/18.12.2017 privind 

aprobarea proiectului(cererii de finantare )” Reabilitare termica pentru 

imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” si a 

cheltuielilor legate de acesta. 

         Este supusa la vot ordinea de zi. 

 Votează:  pentru  - 10; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

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

       1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2018 si virari de 

credite intre capitole bugetare. 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

  Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

          Cirtog Ionela da citire raportului privind rectificarea bugetului local si explica de ce este 

necesara. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.86/22.11.2018. 

       2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea alocarii sumei de 122.300 lei necesara in 

vederea organizarii si desfasurarii evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie 2018 

” Centenarul Marii Uniri”. 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

  Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

Dinu Constantin citeste raportul compartimentului de specialitate si arata cum vor fi 

cheltuiti cei 122.300 lei. 

Gheorghe Mariana propune urmatorul amendament: 

- pentru fasole cu ciolan sau carnati suma alocata sa fie de 20.000 lei nu 25.000 lei; 

- diferenta de 5.000 lei sa fie alocata pentru costumatiile necesare copiilor care vor juca in 

sceneta; 

- suma de 20.000 lei ,alocata initial pentru cheltuieli neprevazute, sa fie cheltuita pentru 

premierea elevilor si profesorilor olimpici, care au obtinut premii la olimpiadele 

judetene si nationale.  

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala: 
             Votează:    - pentru –0;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 10( Anghel Marian Viorel,Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu, 

Ciocirlan-Serban Felicia Adelina, Costache Ramona Ileana,Cirtog Marius,Deloreanu Monica 

Madalina,Gheorghe Mariana,Frunza Alexandru,Tudor Vasile); 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de doamna Gheorghe Mariana: 



             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.87/22.11.2018. 

       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea alocarii sumei de 67.000 lei necesara in 

vederea organizarii evenimentelor care vor avea loc in orasul Bals cu ocazia sarbatorilor de 

iarna. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 
Se citeste raportul compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.88/22.11.2018. 

4. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL Bals nr.10/28.01.2016 privind 

aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de 

urgenta. 

     Secretarul UAT Bals citeste raportul pe care l-a intocmit si propune majorarea sumelor de 

bani care se vor acorda cu titlu de ajutoare de urgenta  pentru situatiile deosebite intervenite. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –10;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.89/22.11.2018. 

5. Proiect de hotarare referitor la modificare HCL Bals nr.90/18.12.2017 privind 

aprobarea proiectului(cererii de finantare )” Reabilitare termica pentru 

imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals,jud.Olt” si a 

cheltuielilor legate de acesta. 

Iova Zoica: - in acest proiect s-a modificat cuantumul cheltuielilor eligibile si 

neeligibile precum si procentul contributiei UAT Bals. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –10; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.90/22.11.2018. 

Gheorghe Mariana: pana cel mai tarziu pe 10.12.2018, se vor prezenta Consiliului Local Bals,copii dupa 

toate contractele si facturile incheiate cu diversi furnizori de servicii si materiale pentru sumele de bani 

cheltuite cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. 

   Nu mai sunt alte discutii.     

    Avand in vedere acest lucru, doamna Gheorghe Mariana, 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 22.11.2018. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Gheorghe Mariana 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 



 


