CONSILIUL LOCAL BALS
PROCES VERBAL
Încheiat azi 20 februarie 2020, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local
oraş Balş, convocată prin
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.200 din data de 17.02.2020.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsa: Deloreanu Monica
Madalina, Patru Mircea Marian,Tanasie Silviu Florin, Tudor Vasile — motiv: bolnav.
Participă: Dinu Constantin — secretarul general al UAT Balş, Dica Liliana-consilier juridic Consiliul
Local Bals, Cirtog Ionela,Motatu Mariana-comp.Resurse Umane.
Presedinte de sedinta- Statie George.
Presedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei .
Este supus
vot procesul verbal
şedinţei anterioare.
Votează: - pentru - 15;
- împotrivă - ;
- abţineri — ;
Se supune atentiei celor prezenti adresa nr.3556/20.02.2020 a primarului orasului Bals
prin care solicita
suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect:
|

la

al

„Proiect de hotarare referitor la aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apa si
apa uzata furnizata de operatorul regional S.C. Compania de Apa Olt S.A. pentru perioada
2020-2024.”

Votează: - pentru - 13;
- împotrivă — 2( Badea Vanina Elena, Gheorghe Mariana);
- abţineri — ;
Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare referitor
aprobarea proiectului
anul 2020,
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-A dy
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Cirtog
Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezinta Frunza Alexandru
2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-A dy
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Cirtog
Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezinta Badea Vanina Elena

la

de buget local de venituri si cheltuieli pe
Ionela

de buget

al institutiilor publice finantate

Ionela

3.Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei si statului de functii ale
aparatului de specialitate al Primarului orasului Bals.

Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
compartimentului de specialitate — prezintă Motatu Mariana
comisiei de specialitate — prezintă Stana Daniela
de hotărâre — prezintă Patru Mircea Marian
4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Statului de functii si
a numarului de posturi
pe anul 2020 , a organigramei la Spitalul Orasenesc Bals.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Motatu Mariana
Raportul comisiei de specialitate — prezintă Stana Daniela
Iniţiator:
Raportul
Raportul
Proiectul

Proiectul de hotărâre
5,.Proiect de

—

prezintă Cirtog Marius

hotarare privind aprobarea înfiinţării, organizării

şi

funcţionării Serviciului de

Iluminat Public în orașul Balş.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Dinu Constantin

Raportul comisiei de specialitate

—

prezintă Stana Daniela

prezintă Costache Ramona Ileana

Proiectul de hotărâre —
Se supune la vot ordinea
Votează: - pentru — 15;
“împotrivă - ;
-abţineri

de

zi asa cum a fost suplimentata;

-;

Se începe cu proiectul de hotarare cu care a fost suplimentata ordinea

de

zi.

si

„Proiect de hotarare referitor la aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apa
de Apa Olt S.A. pentru perioada
apa uzata furnizata de operatorul regional S.C. Compania
2020-2024.”

Dinu Constantin explica celor prezenti de ce este necesar sa se adopte acest proiect de hotarare:strategia
din
de tarifare constituie conditie de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura de apa realizate
acestui
nerambursabile.Neadoptarea
fonduri
din
si/sau
de
stat
la
bugetul
fonduri publice acordate de
proiect va avea consecinte negative asupra intregului contract de delegare.
Discutii: Gheorghe Mariana: s-a realizat vreo investitie pana acum? Ca vad tariful creste, dar in ce
baza?
Statie George: marim pretul asa, fara sa ne bazam pe ceva? Eu nu sunt de acord.
Anghel Marian: eu propun sa majoram tariful cu 1% in fiecare an.
ca

Nu mai sunt discutii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 7;

-impotriva —8( Anghel Marian,Badea Vanina,Dragan Gheorghe,Ene Costinei,Gheorghe
Mariana,Pirva Mihaela,Stana Daniela, Statie George,);
-abtineri =;
voturi necesar pentru a fi adoptat.
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul
atentiei
importanta votarii acestui proiect.Va citesc adresa
Dinu Constantin: revin si va supun
nr.3503/20.02.2020 a ADI Oltul in care sunt enumerate efectele negative ale neaprobarii acestui proiect:
sediului secundar Bals, pierderea locurilor
recuperarea finantarii acordate, plata de penalitati, desfiintarea
salariatilor.
de munca
urmatoarea sedinta sa vina un reprezentant al CAO Slatina.
Osiac Ion: propun
1, Proiect de hotarare referitor
aprobarea proiectului de buget local de venituri cheltuieli pe
anul 2020.
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 citeste raportul compartimentului de specialitate.
Discutii: Costache Ramona: cat reprezinta cheltuielile de personal?
Statie George: va raspund eu.Cam 40%.E neechilibrat acest buget.Cheltuielile de personal sunt prea mari
iar cele pentru investitii sunt prea mici.In anul 2015 cat erau cheltuielile de personal?
Cirtog Ionela: cam 30%.
Osiac Ion: eu consider ca salariile nu sunt prea mari.De fapt, sunt prea multi salariati.
Gheorghe Mariana: domnule Statie, atunci cand erati administrator public aveati alta parere.

de

ale

ca

la

Nu mai sunt discutii.

la

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

si

pentru — 12;
-impotriva —1( Statie George);
-abtineri —2( Badanoiu Marian, Costache Ramona);
nr.19/20.02.2020.
Este adoptata Hotararea Consiliului Local
aprobarea proiectului de buget
2, Proiect de hotarare referitor
2020.
integral sau pariial din venituri proprii pe anul
Mădălin-Ady
Teodosescu
—
Iniţiator: Primar Ing.
—
Cirtog Ionela
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Raportul comisiei de specialitate-prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezinta Badea Vanina Elena
de specialitate.
Cirtog Ionela citeste raportul compartimentului

Votează:

-

la

al institutiilor publice finantate

Nu sunt discutii.
Se supune

Votează:

de hotărâre.
la vot proiectul
14;

pentru —
-impotriva —;
_abtineri —1( Badanoiu Marian Ovidiu);
Hotararea Consiliului Local nr.20/20.02.2020.

-

Este adoptata
si statului de functii ale
3.Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei.
Bals.
aparatului de specialitate al Primarului orasului
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
Motatu Mariana
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Daniela
Stana
Raportul comisiei de specialitate — prezintă
Proiectul de hotărâre — prezintă Patru Mircea Marian
de specialitate.
Motatu Mariana citeste raportul compartimentului
Nu sunt discutii.
Se supune
Votează:

de hotărâre.
la- vot proiectul
8;

pentru —
Felicia Adelina, Costache Ramona
-impotriva A4(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban
Ileana, Osiac Ion,);
-abtineri —3( Stana Daniela, Statie George,Cirtog Marius);
Hotararea Consiliului Local nr.21/20.02.2020.

Este adoptata
functii , a numarului de posturi pe
Proiect de hotarare referitor la aprobarea Statului
Spitalul Orasenesc Bals.
anul 2020 si organigramei
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
Motatu Mariana
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă
Daniela
Raportul comisiei de specialitate — prezintă Stana
Proiectul de hotărâre — prezintă Cirtog Marius
Motatu Mariana citeste raportul compartimentului de specialitate.
Nu sunt discutii.

4.

la

de

la

vot proiectul de hotărâre.
Se supune
Votează: - pentru — 13;
-impotriva —;
-abtineri —2( Badanoiu Marian,Costache Ramona);
Hotararea Consiliului Local nr.22/20.02.2020,

Este adoptata

5 Proiect de

Serviciului de
hotarare privind aprobarea înfiinţării, organizării și funcţionării

Tluminat Public în oraşul Balș,
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
Dinu Constantin
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Daniela
Raportul comisiei de specialitate — prezintă Stana

Proiectul de hotărâre

—

prezintă Costache Ramona Ileana

Dinu Constantin da citire raportului compartimentului de specialitate si explica de ce este
necesar sa se infiinteze acest serviciu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 10;
-impotriva —3( Badanoiu Marian,Costache Ramona, Osiac Ion);
-abtineri —2(Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Stana Daniela);
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.23/20.02.2020.
Nu mai sunt alte discutii.
Avand in vedere acest lucru,domnul consilier Statie George, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au
zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
epuizat toate punctele de pe ordinea
Local Balş din data 20.02.2020.

de

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL,
Dinu Constantin

