
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  11 decembrie  2018, în şedinţa  extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, 

convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1043 din data de 07.12.2018. 

 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19 aflati in functie. 

            Lipsa: Badea Vanina Elena,Deloreanu Monica Madalina,Pirva Mihaela Corina,Patru Mircea 

Marian si Tudor Vasile. 

 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, doamna Popa Magda si doamna Iordache Alina -  

medici de familie. 

 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  - 14; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

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

suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul  proiect: 

1. 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  - 14; 

         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 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 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

      3. Proiect de hotarare referitor la revocare HCL Bals nr.54/29.08.2018 si 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 Iova Zoica  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe  Mariana 

    4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a 

corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals” si a cheltuielilor legate de acesta.  



            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu Florin 

5. 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”.  

         Este supusa la vot ordinea de zi. 

 Votează:  pentru  - 14; 

                            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 

Citog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –14;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.100/11.12.2018. 

       2. 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 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

Ciontu Maria:- este un proiect reluat de la sedinta ordinara din noiembrie.Sunt prezente in sala cele doua 

doamne,medici de familie,care doresc adoptarea acestei hotarari, in vederea concesionarii spatiului si 

definitivarii actului notarial de vanzare a praxisului. 

Se supune la vot proiectul de hotarare : 
             Votează:    - pentru –14;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.100/11.12.2018. 

3. Proiect de hotarare referitor la revocare HCL Bals nr.54/29.08.2018 si 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 Iova Zoica  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe  Mariana 

Iova Zoica:- la sedinta din august 2018 a fost aprobata documentatia tehnico-economica si indicatorii in 

vederea realizarii acelei investitii.La vizita la fata locului s-a constatat ca prin proiect este prevazuta 

termoizolarea planseului peste ultimul nivel,care este realizata deja.Prin scrisoarea de clarificari nr.3, 

ADR SV Oltenia solicita actualizarea documentatiei,a cererii de finantare,lista de echipamente,declaratii 

,etc.Acesta este motivul pentru care se solicita revocarea hotararii prin care a fost aprobata initial 

documentatia si indicatorii si adoptarea unei alte hotarari. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 



             Votează:    - pentru –14;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.101/11.12.2018. 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a corpului 

principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals” si a cheltuielilor legate de acesta.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu Florin 

Iova Zoica da citire raportului compartimentului de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

             Votează:    - pentru –14;  

                                -împotrivă –  ; 

                                -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.102/11.12.2018. 

5. 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”.  

  Cirtog Ionela: asa cum rezulta din raportul compartimentului de specialitate este necesara 

suplimentarea sumei initiale cu 2550 lei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –13; 

                    -împotrivă –  ; 

                    -abţineri –1( Statie George) ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.103/11.12.2018. 

Statie George:- a nins si urmeaza si alte episoade de ninsoare.Trotuarele sunt acoperite de 

zapada.Ar trebui achizitionat un utilaj cu care sa se deszapezeasca trotuarele. 

Gheorghe Mariana :- la sedinta ordinara din decembrie vor fi premiati elevii si profesorii 

olimpici.De asemenea, ar trebui ca fiecare unitate de invatamant din oras sa vina la Primaria Bals 

cu un numar de copii care vor primi cadouri. 

Dinu Constantin:- va fi anuntata fiecare scoala in acest sens. 

Gheorghe Mariana:- sedinta ordinara va fi joi- 20.12.2018, la ora 16 iar inainte de sedinta va 

avea loc festivitatea de premiere a olimpicilor. 

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 extraordinare a Consiliului 

Local Balş din data 11.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Gheorghe Mariana 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 



 

 

 


