
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi, 27.02.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 
primarului oraşului Balş nr. 171 din data 20.02.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:  Curelea Bogdan . 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Ştirbu Camelia – consilier juridic, 
Statie George – administrator public , Moţatu Marinel , Mohorea Ion , Cîrtog Liselotte , Moţatu Mariana , 
Perpelea Geanina , Ciontu Maria , Florea Floris , Barbu Florin, Butaru Daniel. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Militaru Eugen , ales să conducă 
şedinţa  Consiliului Local . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 18. 
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi 
vehiculelor cu tracţiune animală în zilele de duminică între orele 7 – 12 în zona Piaţa 
Centrală a oraşului Balş   
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de 
interes comunitar pentru  anul 2014 din cadrul Primăriei oraşului Balş 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Local de Acţiune pentru 
Romi pe anul 2014 din cadrul Primăriei oraşului Balş  
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2014 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificarea bugetului  local  pe anul 
2014  

6. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată în HCL 
nr. 134 adoptată în 28.11.2012  

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren aprobate 
la concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
113,114,115,116,119,121,124,125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140. 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea unor completări şi modificări aduse 
la documentaţia de atribuire aprobată pentru iniţierea procedurii privind concesionarea 
imobilului compus din teren în suprafaţa de 2420 mp şi construcţii nefinalizate , situat în 
Balş, str. Petre Pandrea , zona Monument ,judeţul Olt   

9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 2200 lei din bugetul local al 
oraşului Balş pentru tipărirea ,, Monografiei Mânăstirii Mâineşti ”  

10. Proiect de hotărâre referitor la propunerea de reluare a activităţii în baza 
aceluiaşi contract individual de muncă al domnului Cotarcea Nicolae , consilier juridic 
în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Balş  

11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 18. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi 
vehiculelor cu tracţiune animală în zilele de duminică între orele 7 – 12 în zona Piaţa 
Centrală a oraşului Balş   

Iniţiator: consilier local – Drăgan Gheorghe 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Mohorea Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 



       D-l Drăgan Gheorghe – observă că raportul compartimentului de specialitate diferă de 
proiectul de hotărâre pe care l-a iniţiat , dar susţine necesitatea acestei reglementări . 
       D-l Primar a făcut un amendament în urma discuţiilor purtate cu poliţia circulaţie , 
propunând sens unic pe străzile Bujorului şi Mărăşeşti la intrare în Piaţa Centrală  şi ieşirea 
prin strada N. Titulescu . 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus . 
             Votează: -      pentru – 13 ; 

- abţineri – 5 (Gheorghe Mariana , Tănasie Silviu , Badea Vanina , Turcitu Marin , Pendiuc 
Silviu ); 

Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 19/27.02.2014. 
 

 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de 
interes comunitar pentru  anul 2014 din cadrul Primăriei oraşului Balş 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Moţatu Marin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/27.02.2014. 
 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Local de Acţiune pentru 
Romi pe anul 2014 din cadrul Primăriei oraşului Balş  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Florea Floris 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 21/27.02.2014. 

 
4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 

cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2014 
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  Gheorghe Mariana 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 17 ; 

- abţineri – 1 (Iordache Marin); 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/27.02.2014. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobare rectificarea bugetului  local  pe anul 
2014  

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 mai sunt discuţii. 



Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/27.02.2014. 
 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată în HCL 
nr. 134 adoptată în 28.11.2012  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Perpelea Geanina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Smarandache Dan  
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/27.02.2014. 
 

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de atribuire 
referitoare la iniţierea procedurii de concesionare pentru suprafeţele de teren aprobate 
la concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin HCL nr. 
113,114,115,116,119,121,124,125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dna Perpelea Geanina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru   
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Badea Vanina 
D-l Tănasie Silviu are o cerere de concesionare a unui teren pntru cabinet .Întreabă dacă mai 
este valabilă şi dacă se va discuta în acestă şedinţă .  
D-l secretar – s-au discutat suprafeţele mai mari şi urmează să fie discutate şi celelalte . 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: -      pentru – 12 ; 

- abţineri – 6  (Gheorghe Mariana, Tănasie Silviu, Tudor Vasile , Drăgan Gheorghe , 
Turcitu Marin , Badea Vanina ); 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea unor completări şi modificări aduse 

la documentaţia de atribuire aprobată pentru iniţierea procedurii privind concesionarea 
imobilului compus din teren în suprafaţa de 2420 mp şi construcţii nefinalizate , situat în 
Balş, str. Petre Pandrea , zona Monument ,judeţul Olt   

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dna Perpelea Geanina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 
D-l Radu George – suma de 1500 lei crede că este foarte mică . Propune ca această sumă să 
fie de 10.000 lei . 
D-l Primar spune că nu putem să îngrădim participarea la licitaţie , prin ridicarea acestei 
sume. 
D-l Tudor Vasile – întrabă cum s-a stabilit termenul de terminare a lucrărilor – la un an . 
Consideră că este prea puţin . 
D-l Secretar îl atenţionează că trebuie să se abţină de la dezbateri – fiind printre cei care şi-au 
exprimat dorinţa de a licita . 
D-na Stana Daniela întreabă ce se întâmplă cu societatea care va câştiga licitaţia şi într-un an 
nu termină lucrarea .  
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



             Votează: -      pentru – 10 ; 
- abţineri – 8 (Tucan Dumitru, Tudor Vasile , Gheorghe Mariana , Turcitu Marin , Badea 

Vanina , Tănasie Silviu , Matei Gerard , Iordache Marin); 
 
             9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 2200 lei din bugetul local al 
oraşului Balş pentru tipărirea ,, Monografiei Mânăstirii Mâineşti ”  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Vladu Manuela 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu George 
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.25 /27.02.2014. 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la propunerea de reluare a activităţii în baza 

aceluiaşi contract individual de muncă al domnului Cotarcea Nicolae , consilier juridic 
în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Balş  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Moţatu Mariana 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vilceloiu Gabriel  
Nu mai sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 18 ; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/27.02.2014. 
 

11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
 
Nemaifiind alte discuţii, domnul Militaru Eugen , 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 de 27.02.2014. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Militaru Eugen 

 
 
 

                                                                                                       SECRETAR, 
JR. DINU CONSTANTIN    

 


