
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

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

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.979 din data de 22.11.2018. 

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

            Lipsa: 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 

si Ciontu Maria -inspectori in cadrul Serviciului IDLAP,Motatu Mariana- Compartiment Resurse 

Umane,Grigoriu Carmen Daniela-manager Spitalul orasenesc Bals, Voicu Daniela Cristina – referent 

Casa de Cultura Bals ,Cercel Georgeta si Tucan Dumitru-care urmeaza sa fie validati consilieri 

locali. 

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  - 17; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

Presedintele de sedinta citeste adresa Primarului orasului Bals – nr.23351/29.11.2018- prin care solicita 

suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte: 

1. Proiect de hotarare referitor la repartizarea unei locuinte sociale in blocul T7, situat 

in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135 A,jud.Olt. 

2. Proiect de hotarare referitor la completarea  HCL Bals nr. 87/22.11.2018 referitor la 

aprobare alocare suma de 122.300 lei necesara in vederea organizarii si desfasurarii 

evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie 2018” Centenarul Marii Uniri”.  

Se supune la vot: 

Votează:  pentru  - 17; 

         împotrivă - ; 

         abţineri –; 

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

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

Cercel Georgeta 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 

           2. Proiect de hotărâre referitor 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 Badea Vanina Elena 



 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 rectificarea bugetului local pe anul 2018 . 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

  Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

           6.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului activitatilor finantate din 

venituri proprii pe anul 2018 . 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

  Proiectul de hotărâre – prezinta Deloreanu Monica Madalina 

          7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului (cererii de finantare): 

„Cresterea eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals” si a cheltuielilor legate 

de acesta. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

            8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului (cererii de finantare): 

„Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire internet 1,internat 2,ateliere si 

cantina din cadrul Colegiului Tehnic  Bals” si a cheltuielilor legate de acesta. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

         9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incetarii contractului de concesiune 

nr.11087/22.10.2018 incheiat intre Primaria orasului Bals si S.C. NOVA PROMPT S.R.L. 

Bucuresti. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 



         10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 24 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B – zona 

Monument,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

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  Osiac Ion 

       11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 10 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B – zona 

Monument,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

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  Tudor Vasile. 

       12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 16 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.65,jud.Olt si a 

documentatiei de atribuire. 

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  Costache Ramona 

      13. Proiect de hotarare referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu 

destinatia de cabinet medical de medicina familiei,situat in orasul Bals,strada Nicolae Balcescu 

nr.121,in regim de tura/contratura. 

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 Osiac Ion. 

      14.Proiect de hotarare referitor la transformarea unui  post de natura contractuala in functie 

publica in statul de functii din cadrul Primariei orasului Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

      15. Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala prevazuta in HCL Bals 

nr.43/26.07.2018. 

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 

16. Proiect de hotarare referitor la repartizarea unei locuinte sociale in blocul T7, situat 

in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135 A,jud.Olt. 

17.Proiect de hotarare referitor la completarea  HCL Bals nr. 87/22.11.2018 referitor la 

aprobare alocare suma de 122.300 lei necesara in vederea organizarii si desfasurarii 

evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie 2018” Centenarul Marii Uniri”.  

     18.Intrebari,interpelari,petitii. 
         Este supusa la vot ordinea de zi. 

 Votează:  pentru  - 17; 

                            împotrivă - ; 



                            abţineri –; 

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

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

Cercel Georgeta 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 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –17;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.91/29.11.2018. 

Doamna Cercel Georgeta depune juramantul. 

           2. Proiect de hotărâre referitor 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 Badea Vanina Elena 

Se supune la vot proiectul de hotarare : 
             Votează:    - pentru –17;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.92/29.11.2018. 

Domnul Tucan Dumitru depune juramantul. 

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 

Se citeste raportul compartimentului de specialitate: in cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială, culte, sport şi de agrement este propusa doamna Cercel Georgeta            

iar  în cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură este propus domnul 

Tucan Dumitru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –17;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri –2(Cercel Georgeta si Tucan Dumitru) ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.93/29.11.2018. 

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 

Stana Daniela propune pe Cercel Georgeta in CA la Colegiul Tehnic Bals si pe Tucan Dumitru la 

Scoala Gimnaziala nr.1. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –8;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 11(Badanoiu Marian Ovidiu,Costache Ramona Ileana,Cirtog 

Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Osiac Ion, Parva Mihaela 

Corina,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana, Cercel Georgeta, Tucan Dumitru); 

Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

    5.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2018 . 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

  Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.94/29.11.2018. 

   6.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri 

proprii pe anul 2018 . 

  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

  Proiectul de hotărâre – prezinta Deloreanu Monica Madalina 

Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.95/29.11.2018. 

7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului (cererii de finantare): „Cresterea 

eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals” si a cheltuielilor legate de acesta. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Iova Zoica da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.96/29.11.2018. 



   8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului (cererii de finantare): „Cresterea 

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

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” si a cheltuielilor legate de acesta. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

Iova Zoica da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –17; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri –2(Costache Ramona Ileana si Tudor Vasile) ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.97/29.11.2018. 

      9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incetarii contractului de concesiune 

nr.11087/22.10.2018 incheiat intre Primaria orasului Bals si S.C. NOVA PROMPT S.R.L. 

Bucuresti. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 
Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialiate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.98/29.11.2018. 

         10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 24 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B – zona 

Monument,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

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  Osiac Ion 

Se citeste raportul compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –9;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 10(Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Costache Ramona 

Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Osiac Ion, Parva 

Mihaela Corina,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana); 

Avand in vedere ca era necesar un numar de 13 voturi ,fiind vorba de un proiect referitor la domeniul 

public,proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

       11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 10 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B – zona 

Monument,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

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  Tudor Vasile. 



Se citeste raportul compartimentului de specialitate. 

Gheorghe Mariana propune amanarea discutarii acestor proiecte. 

Se supune la vot. 

             Votează:    - pentru –19;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri –; 

Se amana discutarea acestor proiecte. 

       12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 

unei suprafete de teren de 16 mp,situata in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.65,jud.Olt si a 

documentatiei de atribuire. 

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  Costache Ramona 

Ciontu Maria da citire raportului compartimentului de specialiate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –18; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri –1( Badea Vanina Elena); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.99/29.11.2018. 

      13. Proiect de hotarare referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu 

destinatia de cabinet medical de medicina familiei,situat in orasul Bals,strada Nicolae Balcescu 

nr.121,in regim de tura/contratura. 

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 Osiac Ion.  

Se citeste raportul compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –8;  

                                -împotrivă –  ; 

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

Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Osiac Ion, Parva 

Mihaela Corina,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana,Tanasie Silviu Florin); 

Avand in vedere ca era necesar un numar de 13 voturi ,fiind vorba de un proiect referitor la domeniul 

public,proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

      14.Proiect de hotarare referitor la transformarea unui  post de natura contractuala in functie 

publica in statul de functii din cadrul Primariei orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Se citeste raportul compartimentului de specialitate. 

Discutii: Statie George- de ce este necesara transformarea acestui post,sunt destui functionari publici in 

Primaria Bals. 

Gheorghe Mariana: in Primaria orasului Bals nu mai sunt si alti salariati – personal contractual- ale caror 

posturi pot fi transformate in functie publica? Propune amanarea dezbaterii acestui proiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –6;  

                                -împotrivă –  ; 



                                -abţineri – 13(Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Costache Ramona 

Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Frunza 

Alexandru,Osiac Ion, Parva Mihaela Corina,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana,Statie George,Tanasie 

Silviu Florin); 

Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

      15. Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala prevazuta in HCL Bals 

nr.43/26.07.2018. 

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 

Dinu Constantin da citire raportului compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –9;  

                                -împotrivă –  ; 

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

Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina, Osiac Ion, Parva Mihaela 

Corina,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana, Tanasie Silviu Florin); 

Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

16.Proiect de hotarare referitor la repartizarea unei locuinte sociale in blocul T7, situat 

in orasul Bals,str.N.Balcescu nr.135 A,jud.Olt. 

Ciontu Maria explica necesitatea repartizarii unei locuinte sociale : este vorba de un caz 

social, o femeie grav bolnava care nu are unde sa stea. 

Gheorghe Mariana: cazul nu este asa grav cum se crede.Este vorba de o persoana bolnava,dar 

are unde sa stea si a fost ajutata de foarte multe ori. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 19(Anghel Marian,Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Costache 

Ramona Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina,Cercel Georgeta,Deloreanu Monica 

Madalina,Dragan Gheorghe,Frunza Alexandru,Osiac Ion, Parva Mihaela Corina,Patru Mircea 

Marian,Stana Daniela,Tudor Vasile,Gheorghe Mariana,Statie George,Tanasie Silviu Florin,Tucan 

Dumitru); 

Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

17.Proiect de hotarare referitor la completarea  HCL Bals nr. 87/22.11.2018 referitor la 

aprobare alocare suma de 122.300 lei necesara in vederea organizarii si desfasurarii 

evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie 2018” Centenarul Marii Uniri”.  

Voicu Daniela Cristina: suma de bani alocata initial prin HCL Bals nr.87/22.11.2018 nu a 

fost suficienta pentru a putea acoperii toate cheltuielile facute cu ocazia celebrarii 

Centenarului Marii Uniri.De aceea ,este necesarea suplimentarea sumei initiale cu suma de 

23.450 lei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –7;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – 12(Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Costache Ramona 

Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan Serban Felicia Adelina, Deloreanu Monica Madalina, Osiac Ion, Parva 

Mihaela Corina, Tudor Vasile,Gheorghe Mariana,Statie George,Tanasie Silviu Florin); 



Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

     18.Intrebari,interpelari,petitii. 

Gheorghe Mariana propune premierea copiilor olimpici la sedinta ordinara din luna decembrie. 

Toti consilierii locali sunt de acord.         
   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  ordinare a Consiliului Local 

Balş din data 29.11.2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Gheorghe Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 

 

 


