
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

   Încheiat azi 30 ianuarie  2019, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 

Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.121 din data de 22.01.2019. 

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

   Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului 

Permanent de Lucru al Consiliului Local , Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate,Motatu 

Marinel – sef Serviciu Asistenta Sociala, Costache Ionel-sef Serviciu Sere,Spatii Verzi,Croitoru Florin-sef 

Birou Administrativ. 

   Presedinte de sedinta este doamna consilier local Pirva Mihaela Corina, care constata ca sunt intrunite 

conditiile legale privind tinerea sedintei . 

   Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

   Votează: - pentru  - 19; 

                  - împotrivă - ; 

                  - abţineri –; 

   Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

   1.Proiect de hotarare referitor la virari de credite intre capitole bugetare in cadrul bugetului local 

pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

   2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ,orasul 

Bals,judetul Olt,pentru anul scolar 2019-2020. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Gheorghe Mariana 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Anghel Marian 

   3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 

comunitar pentru  anul 2019 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian 

Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

   4. Proiect de hotarare referitor la stabilirea numarului de posturi de asistenti personali 

pentru persoanele cu handicap grav. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cercel Georgeta 

Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 

   5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 

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

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 



Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 

Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 

   6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot 

efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 

   7.Intrebari,interpelari,petitii. 

   Se supune 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 virari de credite intre capitole bugetare in cadrul bugetului local 

pe anul 2018. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta 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; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.1/30.01.2019. 

   2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ,orasul 

Bals,judetul Olt,pentru anul scolar 2019-2020. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Gheorghe Mariana 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Anghel Marian 

   Gheorghe Mariana- Scoala Gimnaziala nr.3 nu mai intruneste conditiile necesare pentru a fi 

scoala gimnaziala.Sunt foarte putini elevi care urmeaza cursuri in forma gimnaziala.De aceea, 

propune ca aceasta sa organizeze numai cursuri pentru invatamantul primar si prin urmare sa-si 

schimbe denumirea in Scoala Primara. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre asa cum a fost initiat. 

   Votează:    - pentru –; 

                     -împotrivă - ; 

                       -abţineri -19( Anghel Marian Viorel, Badea Vanina Elena,Badanoiu Marian Ovidiu,Cirtog 

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

Madalina, Dragan Gheorghe,Gheorghe Mariana,Frunza Alexandru,Patru Mircea Marian,Pirva Corina 

Mihaela,Osiac Ion,Statie George, Stana Daniela,Tanasie Silviu Florin,Tucan Dumitru,Tudor Vasile); 

   Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de consilier local Gheorghe Mariana. 

   Votează:    - pentru – 19; 

                      -abtineri –; 

                      -impotriva –; 



   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.2/30.01.2019. 

   3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 

comunitar pentru  anul 2019 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian 

Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

   Motatu Marinel da citire raportului compartimentului de specialitate. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

   Votează:    - pentru – 19; 

                      -împotrivă - ; 

                     -abţineri -; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.3/30.01.2019. 

   4. Proiect de hotarare referitor la stabilirea numarului de posturi de asistenti personali 

pentru persoanele cu handicap grav. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cercel Georgeta 

Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 

   Motatu Marinel da citire raportului compartimentului de specialitate. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

   Votează:    - pentru – 19; 

                      -împotrivă - ; 

                     -abţineri -; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.4/30.01.2019. 

   5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 

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

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 

Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 

Croitoru Florin citeste raportul compartimentului de specialitate. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

   Votează:    - pentru – 17; 

                       -împotrivă - ; 

                      -abţineri -2(Gheorghe Mariana si Deloreanu Monica Madalina); 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.5/30.01.2019. 

   6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot 

efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 

   Croitoru Florin citeste raportul compartimentului de specialitate si ii informeaza pe cei prezenti 

ca,in comparatie cu anul trecut, nu sunt propuse cheltuieli majorate pentru actiuni de protocol, 

acestea ramanand la nivelul anului 2018. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre . 



  Votează:    - pentru – 8; 

                     -împotrivă - ; 

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

Ramona Ileana,Ciocirlan-Serban  Felicia Adelina, Deloreanu Monica Madalina, Gheorghe Mariana, Pirva 

Corina Mihaela,Osiac Ion, Tanasie Silviu Florin, Tudor Vasile); 

   Proiectul nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 

   7.  Întrebări, interpelări, petiţii. 

   Motatu Marinel prezinta un raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav,desfasurata in semestrul II al anului 2018. 

   Anghel Marian Viorel:- trebuie informate de urgenta societatile care asigura transportul 

elevilor la si de la scoala , sa emita abonamente acestora, nominale, stampilate ca sa se poata 

deconta.Sunt tranportatori care nu procedeaza asa. 
   Nu mai sunt alte discutii. 

   Avand in vedere acest lucru, doamna Piva Mihaela Corina, 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 30.01.2019. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                           Pirva Mihaela Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

                                                                                                            Dinu Constantin 

 


