
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

   Încheiat azi 24 aprilie  2019, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 

primarului oraşului Balş nr.290 din data de 19.04.2019. 

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

   Participă: Hristea Marian- administrator public al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, 

Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , Langa 

Florentina-sef birou Taxe si Impozite. 

   Presedinte de sedinta este doamna consilier local Gheorghe Mariana, 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 privind utilizarea excedentului anual( fond rulment) in anul 2019. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona Ileana 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2019. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badea Vanina Elena 

4. Proiect de hotarare referitor la alocarea sumei de 40.000 lei Centrului de Excelenta la 

nivelul orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian Viorel 

 



5.Proiect de hotarare referitor la indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 

locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 

2020 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 Dragan Gheorghe 

6.Proiect de hotarare referitor la  prelungirea termenului privind aprobarea listei de 

prioritati pentru solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

7. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare„Oltul”a UAT Milcov. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

 8.Intrebari,interpelari,petitii. 

   Se supune la vot ordinea de zi: 
   Votează:    - pentru – 19; 

                     -împotrivă - ; 

                     -abţineri -; 

Presedintele de sedinta propune amanarea dezbaterii proiectelor inscrise pe primele patru pozitii ale 

ordinii de zi,pentru o data ulterioara,in vederea aprofundarii proiectului de buget al orasului Bals. 

   Se supune la vot: 
   Votează:    - pentru – 10; 

                     -împotrivă - ; 

                     -abţineri – 9( Anghel Marian Viorel,Badea Vanina Elena,Cercel Georgeta,Dragan 

Gheorghe,Frunza Alexandru,Patru Mircea Marian, Stana Daniela,Statie George,Tucan Dumitru); 

Avand in vedere rezultatul votului,proiectele inscrise pe primele patru pozitii ale ordinii de zi vor fi 

dezbatute intr-o sedinta viitoare. 

   Se începe cu punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 

5.Proiect de hotarare referitor la indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 

locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 

2020 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 Dragan Gheorghe 

Langa Florentina citeste raportul compartimentului de specialitate,din care rezulta ca, in 

conformitate cu dispozitiile legale, trebuie indexate valorile impozabile,impozitele si taxele 

locale,ale taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile cu indicele de inflatie,care este 

de 4,6%. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 19; 



                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.13/24.04.2019.. 

6.Proiect de hotarare referitor la  prelungirea termenului privind aprobarea listei de 

prioritati pentru solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Dinu Constantin: avand in vedere ca a fost depasit termenul privind aprobarea listei de 

prioritati(31.03.2019) , se propune un nou termen:31.05.2019. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 19; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.14/24.04.2019. 

7. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare„Oltul”a UAT Milcov. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Dinu Constantin: am primit o adresa de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 

Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul” prin care ne roaga ca in 

prima sedinta de consiliu local sa analizam posibilitatea primirii UAT Milcov in cadrul acestei 

asociatii. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Votează:    - pentru – 19; 

                     -abtineri –; 

                     -impotriva –; 

   Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.15/24.04.2019. 

8.Intrebari,interpelari,petitii. 

Statie George: la urmatoarea sedinta va fi prezentata aceeasi forma a bugetului local de venituri si 

cheltuieli? 

Cirtog Ionela: da. 

Statie George: este normal sa se fundamenteze un buget pe deficit? 

Cirtog Ionela: se acopera cu excedentul bugetar.In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, sunt prioritare cheltuielile de functionare , nu cele de dezvoltare. 

Statie George: un buget bine structurat ar trebui sa cuprinda 15% cheltuieli de personal si 60% cheltuieli 

de dezvoltare.Mai ales, ca gradul de colectare este scazut-doar 60%. 

Anghel Marian Viorel: as dori, ca la urmatoarea sedinta sa fie prezentate toate contractele de finantare. 

Costache Ramona Ileana: nu au fost justificate, nici pana acum, cheltuielile facute cu ocazia sarbatorilor 

de iarna. 

Cirtog Ionela: la urmatoarea sedinta. 

Gheorghe Mariana: proiectul „Orasul nou” nu a fost respectat: unde sunt arbustii ornamentali,fantanile 

arteziene? 

   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 24.04.2019. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                           Gheorghe Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

                                                                                                            Dinu Constantin 

 


