
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 23.07.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.712 din data 17.07.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseste:Matei Gerard Tudorica si Stana Daniela .    
 Participă: Teodosescu Madalin Ady- primarul orasului Bals, Dinu Constantin – Secretarul 
oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local 
,Cartog Liselotte- Serviciul Buget-Contabilitate,Anastasie Cornel-referent in cadrul Serv.U.A.T.  
            Participa,de asemenea , dna. Enache Daniela,avocat,reprezentant al S.C. UNIREA TOP 
S.R.L. Bals,care solicita ,ca intr-o sedinta de consiliu local ulterioara consilierii locali sa fie de 
acord ca,dupa inventarierea bunurilor imobile si introducerea lor in domeniu public si privat al 
orasului Bals, terenurile pe care se afla cladirile societatii pe care o reprezinta, sa le concesioneze.   
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Smarandache 
Dan,  ales să conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 23.07.2015,care constata ca sunt 
intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 17. 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri – 
 Domnul Smarandache Dan prezinta adresele  Primarului Orasului Bals, 
nr.7930/22.07.2015, prin care solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 6:” Proiect de 
hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015” , precum si adresa nr.7935/22.07.2015 
prin care solicita indreptarea unor greseli in redactarea ordinii de zi ,astfel la pct.nr.3 in loc de 
modernizare piata centrala se va trece” Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentatiei 
tehnico-economice pentru reabilitare piata centrala- str.Popa Sapca,nr.3-5,oras Bals,jud.Olt” si la 
pct. nr.7 in loc de 6.000.000 lei se va trece „Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii 
unui imprumut in suma de 7.000.000 lei.” 
           Se supune la vot. 
           Voteaza: pentru- 17 
                          împotrivă - ; 
                          abţineri – 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
            1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontarii contravalorii navetei 
cadrelor didactice. 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru construire adapost caini fara stapan. 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru reabilitare piata centrala- str.Popa Sapca,nr.3-5,oras Bals,jud.Olt. 
            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local 
la data de 30.06.2015. 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de executie al bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2015. 

6.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 
7.000.000 lei. 

7.Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 
          8. Întrebări, interpelări, petiţii. 



            Domnul  preşedinte de şedinţă , Smarandache Dan supune la vot Ordinea de zi , asa cum 
a fost modificata.     
             Votează : - pentru – 17  
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri –; 
        
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
            1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontarii contravalorii navetei 
cadrelor didactice 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl .Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 
            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 16; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 1 (dl. Iordache Marin) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 89/23.07.2015. 
 

               2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
construire adapost caini fara stapan.            
 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Iancu Jurebie 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Anghel Marian 

  Dl. Dragan Gheorghe intreaba ce capacitate va avea acest adapost. 

  Dl. Primar raspunde – 200 de caini. 

  Dl. Iordache Marin intreaba daca terenul pe care se va construi acest adapost este al primariei 

 Bals, dl.primar raspunzandu-i ca da. 

  Nu mai sunt alte discutii,se trece la vot. 

  Votează: - pentru  - 17; 
                                -împotrivă _ ; 
                                -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.07.2015. 
 

           3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
reabilitare piata centrala- str. Popa Sapca,nr.3-5, oras Bals, jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Iancu Jurebie 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Militaru Eugen 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Anghel Marian 

  Dl.Radu Florian solicita lamuriri in ceea ce priveste corpurile reabilitate, dl. primar raspunzandu-i ca 

este vorba de ambele corpuri ale pietei centrale. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 9; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 8 (dl. Iordache Marin, Smarandache Dan, Smarandache Cornelia, 
Pendiuc Silviu, Vilceloiu Gabriel, Gheorghe Mariana,Zamfira Gheorghe,Radu Florian) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.07.2015. 
 



           4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la data de 30.06.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna. Smarandache Cornelia 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 7 (dl. Iordache Marin, Smarandache Dan, Smarandache Cornelia, 
Pendiuc Silviu, Vilceloiu Gabriel, Ggeorghe Mariana,Zamfira Gheorghe) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 92/23.07.2015. 
   

            5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii la data de 

30.06.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl .Tudor Vasile  

            Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Dragan Gheorghe 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 7 (dl. Iordache Marin, Smarandache Dan, Smarandache Cornelia, 
Pendiuc Silviu, Vilceloiu Gabriel, Ggeorghe Mariana,Zamfira Gheorghe). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 93/23.07.2015. 
   

           6.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unui imprumut in suma 

de 7.000.000 lei.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile, care informeaza consilierii 

prezenti ca avizul este negativ.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Turcitu Marin. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 9; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 8 (dl. Iordache Marin, Smarandache Dan, Smarandache Cornelia, 
Pendiuc Silviu, Vilceloiu Gabriel, Gheorghe Mariana,Zamfira Gheorghe, Radu Florian). 
 
  Dl. consilier Dragan Gheorghe doreste dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi, intreband-
o pe dna. Smarandache Cornelia, viceprimar al orasului  Bals, daca participa, impreuna cu 
primarul orasului Bals, la elaborarea proiectelor de hotarari . Dna. viceprimar raspunde ca „da”, 
iar in replica, dl. Dragan Gheorghe o intreaba de ce nu   este de acord cu acest proiect de 
hotarare. Dna .viceprimar  Smarandache Cornelia afirma ca s-a supus disciplinei de partid votand 
astfel, dar ,indiferent de consecinte, revine si voteaza „pentru”acest proiect de hotarare. 
  Dl.primar spune ca in aceasta situatie nu trebuie sa primeze partidul, fiind o problema care tine 
strict de orasul Bals, de dezvoltarea acestuia. 
 



  Dl. primar explica celor prezenti necesitatea contractarii acestui imprumut:primaria Bals nu a 

beneficiat de foarte mult timp de fonduri, societatile comerciale importante din oras au incetat 

activitatea sau si-au redus-o-S.M.R., INSTIRIG,I.A.C., S.C. TERMEX S.A.-, sunt o serie de investitii 

care trebuie realizate: adapostul de caini fara stapan, sarpanta de la Colegiul Tehnic Bals si nu in 

ultimul rand asfaltarile de strazi din oras, unele dintre ele prezentand un grad de uzura extrem de 

ridicat. 

  Dna. Gheorghe Mariana nu considerea oportuna contractarea acestui imprumut, deoarece ar indatora 

orasul si implicit locuitorii lui si mai mult.Au loc discutii aprinse intre dl.primar si dna. consilier 

Gheorghe Mariana. 

  Avand in vedere optiunea dnei.Smarandache Cornelia,se constata ca proiectul de hotarare a 
intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat ,conform legii. 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 94/23.07.2015. 
 
          7. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Iordache Marin 

            Nu sunt discuţii .  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 12; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 5 (dl. Iordache Marin,Smarandache Dan, Tucan Dumitru, Pendiuc 
Silviu,Vilceloiu Gabriel) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 95/23.07.2015. 
 
          8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
            Nu mai sunt alte discutii.     
  Avand in vedere acest lucru, domnul  Smarandache Dan , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-
au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local 
Balş din data 23.07.2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 SMARANDACHE DAN 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                                   SECRETAR, 
                                                                                          JR. DINU CONSTANTIN 


