
CONSILIUL LOCAL BALS 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  20 decembrie în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1064 din data de 14.12.2018. 

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

 Participă: Teodosescu Madalin Ady – primarul orasului Bals,Hristea Marin-administrator 

public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana-consilier juridic Consiliul Local Bals,Cirtog 

Ionela-sef serviciu Buget – Contabilitate, Langa Florentina- sef birou Taxe si Impozite,Ciontu Maria -

inspector in cadrul Serviciului IDLAP,Motatu Mariana- compartiment Resurse Umane,Grigoriu Carmen 

Daniela-manager Spitalul orasenesc Bals. 

 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  - 19; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

Presedintele de sedinta citeste adresa Primarului orasului Bals – nr.25020/20.12.2018- prin care solicita 

suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul  proiect: 

1. Proiect de hotarare referitor la modificarea listei de investitii a bugetului 

activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2018. 
Se supune la vot: 

Votează:  pentru  - 19; 

         împotrivă - ; 

         abţineri –; 

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

1.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

       2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezintă Pirva Corina Mihaela 

       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne 

pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

       4.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 

taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2019 in orasul 

Bals,jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George 



Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

       5. 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 

       6. 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 Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile 

       7.Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului Local în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din cadrul unitatilor 

de invatamant din orasul Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian 

       8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 

General al orasului Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tanasie Silviu-Florin 

      9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea lucrarilor de demolare a cladirilor(ateliere) situate 

in orasul Bals,str.Ciresului nr.59-61, jud.Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

       10.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 

       11.Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se vor 

desfasura in orasul Bals in anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Voicu Daniela 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cercel Georgeta 

Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

       12. 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 

       13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

Iniţiator: Consilier local – Gheorghe Mariana 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

14.Proiect de hotarare referitor la modificarea listei de investitii a bugetului 

activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2018. 
      15.Intrebari,interpelari,petitii. 

         Este supusa la vot ordinea de zi. 

 Votează:  pentru  - 19; 

                            împotrivă - ; 

                            abţineri –; 

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

1.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19;  

                  -împotrivă –  ; 

                  -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.106/20.12.2018. 

       2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezintă Pirva Corina Mihaela 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare : 
 Votează:    - pentru –19;  
                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.107/20.12.2018. 

       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne 

pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

 Votează:    - pentru –19;  

                   -împotrivă –  ; 

                  -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.108/20.12.2018. 

4.Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 



taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2019 in orasul 

Bals,jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

Discutii: -Statie George:- care este procentul incasarilor anul acesta? 

              -Langa Florentina:- aproximativ 90%. 

              - Primar:- nu am primit corespunzator cotele din TVA,impozit pe profit si impozit pe venit. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

 Votează:    - pentru –10;  

                   -împotrivă –  ; 

                    -abţineri – 9(Badanoiu Marian Ovidiu,Costache Ramona Ileana,Cirtog Marius,Ciocirlan 

Serban Felicia Adelina,Deloreanu Monica Madalina,Osiac Ion, Parva Mihaela Corina,Tudor 

Vasile,Gheorghe Mariana); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.109/20.12.2018. 

       5. 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 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

-împotrivă –  ; 

-abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.110/20.12.2018. 

       6. 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 Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.111/20.12.2018. 

       7.Proiect de hotărâre referitor la desemnare reprezentanţi din partea Consiliului Local în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din cadrul unitatilor 

de invatamant din orasul Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian 

Se supune la vot anexa nr.1 la  proiectul de hotărâre, cu reprezentantii consiliului local in consiliile de 
administratie din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 



Pentru Liceul Tehnologic nr.1: 
             Votează: - pentru – 16; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 3 ( Tucan Dumitru,Tudor Vasile,Statie George) 
Pentru Colegiul Tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 16; 
                                  -împotrivă - ; 
                                  -abţineri – 3 ( Costache Ramona Ileana,Cirtog Marius, Tanasie Silviu Florin) 
Pentru Liceul Teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 16; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 3 (Osiac Ion,Gheorghe Mariana,Ciocirlan Serban Felicia 
Adelina ) 
Pentru Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 2(Tanasie Silviu,Dragan Gheorghe) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 
                        Voteaza :- pentru – 17; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 2(Gheorghe Mariana,Badanoiu Marian Ovidiu) 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Anghel Marian) 
Pentru Gradinita” Ion Creanga”: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Stana Daniela) 
 Anexa nr.2 la proiectul de hotarare cu reprezentantii consiliului local in comisiile de evaluare si 
asigurarea calitatii din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals. 
 Pentru Liceul Tehnologic nr.1 Bals: 
             Votează: - pentru – 18; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1 (Badanoiu Marian) 
Pentru Colegiul Tehnic „N.Balcescu”: 
                   Voteaza :- pentru – 18; 
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1(Deloreanu Monica Madalina) 
Pentru Liceul Teoretic Petre Pandrea: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1 (Stana Daniela) 
Pentru Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes”: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Pirva Mihaela Corina) 
Pentru Scoala Gimnaziala nr.1: 



                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Cirtog Marius) 
Pentru Gradinita nr.1 Bals: 
                         Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                         -abţineri – 1(Pirva Mihaela Corina) 
Pentru Gradinita Ion Creanga: 
                        Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                        -abţineri – 1(Tanasie Silviu)   
Pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bals:                    
                       Voteaza :- pentru – 18; 
                                         -împotrivă - ; 
                                        -abţineri – 1(Ciocirlan-Serban Felicia Adelina)   
A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.112/20.12.2018. 

       8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 

General al orasului Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tanasie Silviu-Florin 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

                   -împotrivă –  ; 

                  -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.113/20.12.2018. 

      9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea lucrarilor de demolare a cladirilor(ateliere) situate 

in orasul Bals,str.Ciresului nr.59-61, jud.Olt 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

Discutii:-Dinu Constantin : am primit acordul Ministerului Invatamantului sa demolam acele 

cladiri.Urmeaza ca Serviciul UAT sa emita autorizatia de demolare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –19; 

 -împotrivă –  ; 

 -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.114/20.12.2018. 

         10.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 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Votează:    - pentru –16;  



                   -împotrivă –  ; 

                      -abţineri – 3(Badea Vanina Elena,Statie George,Tanasie Silviu Florin); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.115/20.12.2018. 

11.Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se vor 

desfasura in orasul Bals in anul 2019. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cercel Georgeta 

Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot. 

Votează:    - pentru –19;  

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.116/20.12.2018. 

       12. 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 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărare. 

Votează:    - pentru –19; 

                   -împotrivă –  ; 

                   -abţineri –; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.117/20.12.2018. 

        13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

Iniţiator: Consilier local – Gheorghe Mariana 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

 Votează:    - pentru –18;  

                   -împotrivă –  ; 

                     -abţineri – 1(Pirva Mihaela Corina); 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.118/20.12.2018. 

         14.  Proiect de hotarare referitor la modificarea listei de investitii a bugetului 

activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2018. 
Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

 Votează:    - pentru –19;  

                   -împotrivă –  ; 

                     -abţineri – ; 

A fost adoptata Hotararea Consiliului Local Bals nr.119/20.12.2018.   

     15.Intrebari,interpelari,petitii. 
Domnul consilier Cirtog Marius: traversarea orasului Bals ,mai ales acum in preajma sarbatorilor de 

iarna,a devenit un cosmar,un drum Slatina – Bals facandu-se intr-o ora.La fel si drumul Bals-Craiova. 



Solicita prezenta sefului de serviciu UAT din cadrul Primariei Bals,Jurebie Iancu, la urmatoarea sedinta,in 

vederea gasirii unei variante ocolitoare prin oras,printre blocuri, pana la finalizarea drumului expres.  

   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 20.12.2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                          Gheorghe Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                 Dinu Constantin 

 

 

 


