CONSILIUL LOCAL BALS
PROCES VERBAL
Încheiat azi 27 februarie 2020, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.208 din data de 21.02.2020.
Monica
La şedinţă sunt prezenți 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.Lipsa: Deloreanu
Madalina, Tudor Vasile — motiv: bolnav.
al UAT Balş, Dica
Participă: Hristea Marin-administrator public,Dinu Constantin — secretarul general
Liliana-consilier
superior taxe si
Liliana-consilier juridic Consiliul Local Bals, Cirtog Ionela, Frinculescu
Marianaimpozite,Batineanu lrina-inspector Serv. IDLAP, Olteanu Octavian-manager proiect,Motatu
ADI Oltul.
comp.Resurse Uman, reprezentanti S.C. CAO S.A. Slatina si Asociatia
Statie
George.
Presedinte de sedintaPresedinte de sedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei
vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Este supus
Votează: - pentru - 17;
- împotrivă - ;
- abţineri — ;
Se supun atentiei celor prezenti, doua adrese ale primarului orasului Bals:
zi a proiectului de hotarare
_
adresa nr.4017/27.02.2020 prin care solicita scoaterea de pe orinea
Bals.
al
UAT
referitor la stabilire salariu de baza secretar general
Votează: - pentru - 17;
- împotrivă — ;
- abţineri —;
_
adresa nr.3988/27.02.2020 prin care solicita suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect:
incetarea aplicabilitatii prevederilor HCL Bals nr.50/21.1 1.2016

.

la

de

„Proiect de hotarare privind
2333/20.02.2006 privind delegarea
referitor la aprobare modificare contraci de concesiune nr.
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din oraşul Balş”
pentru - 17;
împotrivă — ;
- abţineri — ;
Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:

Votează:

-

-

2020.
1.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual( fond rulment) in anul

Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
compartimentului de specialitate — prezintă Cirtog lonela
comisiei de specialitate-prezinta Statie George
de hotărâre — prezinta Costache Ramona Ileana
la
2. Proiect de hotarare referitor la alocarea sumei de 50.000 lei Centrului de Excelenta
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 Frunza Alexandru
3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Cîrtog lonela

Iniţiator:
Raportul
Raportul
Proiectul

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezintă Gheorghe Mariana
masei impozabile pentru anul
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea inventarierii
2020.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Frinculescu Liliana
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Statie
George
Raportul comisiei de specialitate- prezinta
Ion
Osiac
—
Proiectul de hotărâre prezintă
actualizate pentru anul 2020,aplicabila
5 Proiect de hotarare referitor la aprobarea chiriei
de tineri,realizate de Agentia
titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute
strada N.Balcescu nr.152.
Nationala pentru Locuinte in orasul Bals,blocul ANL situat

in

Iniţiator:
Raportul
Raportul
Proiectul

Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Irina
compartimentului de specialitate — prezintă Batineanu
Statie
George
comisiei de specialitate- prezinta
de hotărâre — prezinta Frunza Alexandru

si

de tarifare pentru servicii de apa
G.Proiect de hotarare referitor la aprobarea strategiei
S.C. Compania de Apa Olt S.A. pentru perioada
apa uzata furnizata de operatorul regional
2020-2024.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Anastasie Cornel
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezintă Frunza Alexandru
1 Proiect

imobil-teren situat in
de hotarare referitor la aprobarea dezmembrarii unui

orasul Bals,str.Fratii Buzesti nr.5-7, jud.Olt.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Anastasie Cornel
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George

Proiectul de hotărâre — prezintă Frunza Alexandru
si statului de functii pe anul
8. Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei
2020 la Spitalul Orasenesc Bals.
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
devizului la faza PT pentru
9 Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii
blocurilor de locuinte M1,M2,M3,
proiectul „Cresterea performantei energetice a
SMIS 121613.
str.N.Balcescu nr.193,195,197 din loc.Bals,jud.Olt”, cod
Iniţiator: Primar — Îng. Teodosescu Mădălin-Ady
Olteanu Octavian
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă

Raportul comisiei de specialitate

—

Osiac

prezintă Tucan Dumitru

Ion

Proiectul de hotărâre — prezinta
10. Proiect de hotarare referitor la

in
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren
Fratii Buzesti nr.lA, jud.Olt si a
suprafata de 337 mp, situat in orasul Bals, str.

documentatiei privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Ciontu Maria
—
Raportul compartimentului de specialitate prezintă

Raportul comisiei de specialitate
Proiectul de hotărâre

—

—

prezintă Tucan Dumitru

prezinta Tanasie Silviu Florin

unui teren in
Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a
nr.175A,
Balcescu
jud.Olt si a documentatiei
suprafata de 42 mp, situat in orasul Bals, str. Nicolae

11.

privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Maria
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Ciontu
Dumitru
Tucan
Raportul comisiei de specialitate — prezintă
Proiectul de hotărâre — prezinta Gheorghe Mariana
unui teren in
12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a
nr.17B, jud.Olt si a documentatiei
suprafata de 36 mp, situat in orasul Bals, str. Nicolae Balcescu

privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Maria
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Ciontu

Raportul comisiei de specialitate

—

prezintă Tucan Dumitru

prezinta Osiac lon

Proiectul de hotărâre
13.Proiect de hotarare referitor la stabilire salariu de baza secretar
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin- Ady
Mariana
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Motatu
—

Raportul comisiei de specialitate
Proiectul de hotărâre

—

—

general al UAT Bals.

prezintă Statie George

prezinta Ene Costinel Madalin

14. Intrebari.interpelari,petitii.
Se supune la vot ordinea de
Votează: - pentru — 17;

zi

împotrivă

-abțineri

Se începe

-

:

;

=;

la pozitia nr.6 de pe ordinea de zi:
cu proiectul de hotarare aflat
strategiei tarifare
la

de
pentru servicii de apa si
aprobarea
„Proiect de hotarare referitor
S.C. Compania de Apa Oit S.A. pentru perioada
apa uzata furnizata de operatorul regional

2020-2024.”
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Constantin
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Dinu
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George

Proiectul de hotărâre

—

prezintă Frunza Alexandru

de la S.C. CAO S.A.
Dinu Constantin :ati solicitat la sedinta anterioara prezenta unor reprezentanti
acest proiect de
Slatina si Asociatia ADI Oltul.Va vor explica dumnealor de ce este necesar sa se adopte
hotarare.
de tarifare constituie conditie de
lacob George-director economic S.C. CAO S.A. Slatina:strategia
din fonduri publice acordate de la
finantare a proiectelor de investitii in infrastructura de apa realizate
acestui proiect va avea consecinte negative
bugetul de stat si/sau din fonduri nerambursabile .Neadoptarea
tarifele
nu s-au modificat deloc.Suntem pe locul 44
anul 2013
asupra intregului contract de delegare.Din
pe tara, din acest punct de vedere.
investitiile?
Statie George: daca le aprobam, ce garantie avem ca se vor realiza
luni, vor incepe lucrarile
Iacob George: documentatiile se afla deja pe site-ul de achizitii publice.In cateva
trei ani.
„dupa licitatie si preconizam sa le terminam in
sa raspundeti la cateva intrebari:la spital si o gradinita
puteti
venit,poate
Mariana:bine
Gheorghe
ca
nu au apa deloc.Pe de alta parte, stiu ca
presiunea la apa este foarte scazuia şi,de asemenea,sunt strazi care
economist si un electrician, la sediul secundar din
s-au mai angajat patru persoane,doi ingineri, un
domnule Fumureanu,
Bals.Domnul Fumureanu, aici de fata, va poate confirma.Cum se numesc,
persoanele respective?

ati

aflu

si va spun pana la sfarsitul sedintei.De
Fumureanu Ionut-sef sediu secundar Bals: nu stiu,dar am
altfel, contractele de munca au fost toate incheiate pe perioada nedeterminata.Pana acum au fost pe
perioada determinata.
fost angajate pentru noul proiect.
Iacob George: probabil aceste persoane
sa

au

Nu mai sunt discutii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 17;

-impotriva —
-abtineri =

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.24/27.02.2020,
1.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual( fond rulment) in 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 Costache Ramona Ileana
Cirtog

Ionela

citeste

raportul compartimentului de specialitate.

Nu sunt discutii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 17;
-impotriva —;
-abtineri —;

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.25/27.02.2020.
alocarea sumei de 50.000 lei Centrului de Excelenta la
2, Proiect de hotarare referitor
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 Frunza Alexandru

la

Cirtog Ionela citeste raportul compartimentului de specialitate.

Nu sunt discutii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 17;
-impotriva —,
-abtineri —;

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.26/27.02.2020.
3,Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Cîrtog Ionela
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezintă Gheorghe Mariana
Cirtog Ionela citeste raportul compartimentului de specialitate.
Osiac lon: ar trebui marite cu indicele de inflatie.
Gheorghe Mariana: hai sa adaugam cate 10 lei.
Nu mai sunt discutii,
Se supune la vot proiectul de hotărâre,
Votează: - pentru — 17;
-impotriva —,
-abtineri —;

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.27/27.02,2020.
4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul
2020.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Frinculescu Liliana
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezintă Osiac Ion
Frinculescu Liliana da citire raportului compartimentului de specialitate.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 17;
-impotriva =
-abtineri —;

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.28/27.02.2020.
5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea chiriei actualizate pentru anul 2020,aplicabila
titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri,realizate de Agentia
orasul Bals,blocul ANL situat in strada N.Balcescu nr.152,
Nationala pentru Locuinte

in

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Batineanu Irina
Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezinta Frunza Alexandru
Batineanu Irina da citire raportului compartimentului de specialitate.

Nu sunt discutii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 16;
-impotriva —;
-abtineri —1( Costache Ramona Ileana);
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.29/27.02.2020.
7 Proiect de hotarare referitor
aprobarea dezmembrarii

orasul Bals,str.Fratii

la
Buzesti nr.5-7, jud.Olt.

unui imobil-teren situat in

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Anastasie Cornel

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George
Proiectul de hotărâre — prezintă Frunza Alexandru
In absenta domnului Anastasie Cornel, Dinu Constantin explica celor prezenti despre ce este

vorba.
Nu sunt discutii,
Se supune

Votează:

de hotărâre.
la vot proiectul
15;

pentru —
-impotriva =
-abtineri —2( Badea Vanina Elena,Stana Daniela);
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.30/20.02.2020.
-

Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei si statului de functii pe anul
2020 la Spitalul Orasenesc Bals.

8.

Iniţiator:
Raportul
Raportul
Proiectul

Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady.
compartimentului de specialitate — prezintă Motatu Mariana
comisiei de specialitate — prezintă Stana Daniela
de hotărâre — prezintă Cirtog Marius

Motatu Mariana citeste raportul compartimentului de specialitate.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 17;
-impotriva =;
-abtineri =;
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.31/27.02.2020,

9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii devizului la faza PT pentru
proiectul „Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3,
str.N.Balcescu nr.193,195,197 din loc.Bals,jud.Oit”, cod SMIS 121613.
Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Olteanu Octavian

Raportul comisiei de specialitate
Proiectul de hotărâre

Olteanu Octavian
Se supune

Votează:

la

da

—

—

prezintă Tucan Dumitru

prezinta Osiac lon

citire

raportului compartimentului de specialitate

.

vot proiectul de hotărâre.
- pentru — 17;
-impotriva —;
-abtineri —;

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.32/27.02.2020.
10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in
orasul Bals, str. Fratii Buzesti nr.LA, jud.Olt si a
suprafata de 337 mp, situat

in

documentatiei privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Ciontu Maria

Raportul comisiei de specialitate

—

prezintă Tucan Dumitru

Proiectul de hotărâre — prezinta Tanasie Silviu Florin
Dinu Constantin, in absenta doamnei Ciontu Maria,citeste raportul compartimentului de specialitate.
Se supune
vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 16;
-impotriva =;
-abtineri —l( Stana Daniela);
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.33/27.02.2020.
11. Proiect de hotarare referitor
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in
suprafata de 42 mp, situat in orasul Bals, str. Nicolae Balcescu nr.175A, jud.Olt si a documentatiei

la

la

privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Ciontu Maria
Raportul comisiei de specialitate — prezintă Tucan Dumitru
Proiectul de hotărâre — prezinta Gheorghe Mariana
Dinu Constantin, în absenta doamnei Ciontu Maria,citeste raportul compartimentului de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Votează: - pentru — 15;
-impotriva —
-abtineri —2( Stana Daniela si Tanasie Silviu Florin);
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.34/27.02.2020.

Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in
suprafata de 36 mp, situat in orasul Bals, str. Nicolae Balcescu nr.17B, jud.Olt si a documentatiei

12.

privind vanzarea.

Iniţiator: Primar — Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate — prezintă Ciontu Maria
Raportul comisiei de specialitate — prezintă Tucan Dumitru
Proiectul de hotărâre — prezinta Osiac lon
Dinu Constantin, in absenta doamnei Ciontu Maria,citeste raportul compartimentului de specialitate.
vot proiectul de hotărâre.
Se supune
Votează: - pentru — 14;
-impotriva =;
-abtineri —3(Anghel Marian Viorel, Stana Daniela si Tanasie Silviu Florin);

la

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.35/27.02.2020.

Suplimentare ordine de zi:

Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii prevederilor HCL Bals nr.50/21.11.2016
referitor la aprobare modificare contract de concesiune nr. 2333/20. 02.2006 privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orașul Balș.
Presedintele de sedinta propune amanarea dezbaterii si votarii acestuia.
Se supune la vot propunerea.
Votează: -pentru— 17;
-impotriva —;
-abtineri =

Intrebari,interpelari,petitii.

Anghel Marian Viorel: cum procedam cu copiii care s-au intors,recent, impreuna cu parintii din Italia?
Dinu Constantin: am primit de la prefectura norme de care trebuie sa tinem cont in acest caz.Le vom
comunica tuturor.
Nu mai sunt alte discutii.
Avand in vedere acest lucru,domnul consilier Statie George, 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 27.02.2020.
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SECRETAR GENERAL,
Dinu Constantin

