
CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.01.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia 
primarului oraşului Balş nr.110 din data 30.01.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. Lipsesc:  Badea Vanina 
Elena , Gheorghe Mariana , Iordache Marin, Matei Gerard Tudorică , Pendiuc Silviu , Smarandache Cornelia , 
Smarandache Dan , Tănasie Silviu , Tucan Dumitru . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş,  Cîrtog Liselotte – Şef Serv. Buget-Contabilitate-
Resurse Umane ,Jurebie Iancu – Serv. Urbanism , Statie George – administrator public, Barbu Florin , Butaru Dan  . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Drăgan Gheorghe , ales să conducă 
şedinţa de  consiliu local  din data 31.01.2014 . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 10. 
 Domnul  Drăgan Gheorghe , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la obligaţiile unor proprietari de imobile pentru evitarea unor accidente 
provocate de căderea zăpezii şi a ţurţurilor de gheaţă de pe acoperişuri  

2. Proiect de hotărâre referitor aprobarea amplasamentelor pentru platformele de colectare a 
deşeurilor menajere 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de activităţi al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă pe anul 2014  
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 din 
cadrul Primăriei oraşului Balş  
 5. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată în HCL nr. 
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 adoptate în luna decembrie 2013 

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor didactice aferentă 
lunii decembrie 2013 

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014  
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea poiectului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014  
9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului bugetului creditelor interne şi externe pe anul 

2014 
10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea prin 

concesiune a serviciului de iluminat public în oraşul Balş  
11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne  şi 

externe la data de 31.12.2013 
 12. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 
31.12.2013 
 13. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii  la data de 31.12.2013 
 14. Proiect de hotărâre referitor la utilizarea fondului de rulment în anul 2014  

15. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al ora;ului Balş 
16. Întrebări, interpelări, petiţii. 

 
              Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 10. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la obligaţiile unor proprietari de imobile pentru 
evitarea unor accidente provocate de căderea zăpezii şi a ţurţurilor de gheaţă de pe 
acoperişuri  

Iniţiator: consilier local – Drăgan Gheorghe 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan 
 Nu sunt discuţii .  



 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 2/31.01.2014. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor aprobarea amplasamentelor pentru platformele de 
colectare a deşeurilor menajere 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl  Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Secretarul Primăriei oraşului Balş propune amânarea acestui proiect de hotărâre deoarece nu este cvorumul necesar . 
 Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de activităţi al Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2014  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Ciurez Leontin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 3/31.01.2014. 
 
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pe anul 2014 din cadrul Primăriei oraşului 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 Tănasie Silviu 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2014. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată în HCL nr. 
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 adoptate în luna decembrie 2013 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vîlceloiu Gabriel 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/31.01.2014. 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii decembrie 2013 

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 sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2014. 
 



7. Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 
cheltuieli 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 sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 7/31.01.2014. 
 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea poiectului bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 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 Badea Vanina Elena 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/31.01.2014. 
 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului bugetului creditelor interne şi 
externe 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 Radu George 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2014. 
 

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea studiului de oportunitate privind 
delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în oraşul Balş  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2014. 
 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne  şi externe la data de 31.12.2013 

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 – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 11/31.01.2014. 
  
                12. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local 
la data de 31.12.2013 
 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 Smarandache Dan 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 12/31.01.2014. 
  
                13. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  la data de 31.12.2013 
 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 Anghel Marian 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2014. 

 
14. Proiect de hotărâre referitor la utilizarea fondului de rulment în 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 Tucan Dumitru 
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 14/31.01.2014. 
             
                15. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraului Balş 

Iniţiator: Preşedinte de şedinţă – dl. Matei Gerard Tudorică 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Anghel Marian  
 Nu sunt discuţii .  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 10 ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2014. 

 
16. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 

     Dl. Radu George solicită o explicaţie , în şedinţa următoare a Consiliului Local , din partea d-nei viceprimar , ,,de ce 
nu a fost prezentă la şedinţa de astăzi , făcând parte din executivul Primăriei ?”. 
Nemaifiind alte discuţii, domnul  Drăgan Gheorghe , 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 31.01.2014. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 DRĂGAN GHEORGHE 

 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR , 
                                                                          JR. DINU CONSTANTIN 


