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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.07.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 560 din data 25.07.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. Lipsesc:   Matei 
Gerard, Stana Daniela . 
 Participă:  Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş , Ştirbu Camelia – consilier juridic ,Ciontu 
Maria,Cîrtog Liselotte  , Anastasie Cornel . 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Pendiuc Silviu , ales să 
conducă şedinţa consiliului local  din 31.07.2014. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 17. 
 Domnul Pendiuc Silviu , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

    1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea concesionării directe a terenurilor destinate 
construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii şi balcoane situate în oraşul Balş   
                2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunilor mai , respectiv iunie  2014 

    3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor 
interne la 30.06.2014  
                4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06. 2014  
                5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data 
de 30.06. 2014  
                6.  Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local şi virări de credite între 
capitole pe anul 2014. 
     7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 17.480.250 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Modernizare şi reabilitare străzi ” în oraşul Balş , judeţul Olt  
                8. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 540.000 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Şarpantă Liceul Teoretic Petre Pandrea ”   
                9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 250.000 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Şarpantă Biblioteca Orăşenească Petre Pandrea ”   
              10. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 99.200 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Realizare proiecte tehnice ”   
              11. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 205.600 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Iluminat arhitectural Primăria Balş ”   
              12.Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
oraşului Balş 
              13. Întrebări, interpelări, petiţii. 
      
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 17. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea concesionării directe a terenurilor destinate 
construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii şi balcoane situate în oraşul Balş   

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dna Ciontu Maria 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Drăgan Gheorghe 
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Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 69/31.07.2014 
 
                        2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunilor mai , respectiv iunie  2014 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Matei Gerard 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 70/31.07.2014 
 

            3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului 
creditelor interne la 30.06.2014  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tănasie Silviu  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 71/31.07.2014 
 
                       4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06. 2014  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na 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 – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 72/31.07.2014 
 
                      5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie a bugetului local la 
data de 30.06. 2014  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Gheorghe Mariana 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 73/31.07.2014 
 
                     6.  Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local şi virări de credite între 
capitole pe anul 2014. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31.07.2014 
 
                    7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 17.480.250 lei din bugetul local 
pentru finanţarea lucrării ,, Modernizare şi reabilitare străzi ” în oraşul Balş , judeţul Olt  
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 
Dl. Radu George consideră că suma este foarte mare . 
Dl. Secretar – investiţia se va întinde pe o perioada de 4-5 ani .Acum aprobăm numai documentaţia 
tehnică . 
Dl. Anghel întreabă cât costă documentaţia tehnică la acest proiect . 
Dl. Anastasie – 410.000 lei 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 9 

- Abţineri – 8 ( Pendiuc Silviu, Radu George, Turcitu Marin, Badea Vanina, Gheorghe 
Mariana , Zamfira Gheorghe , Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel ) 

         
                    8. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 540.000 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Şarpantă Liceul Teoretic Petre Pandrea ”   
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă d-na Badea Vanina 
Dl. Iordache Marin întreabă dacă şarpanta este acoperişul . 
Dl. Anastasie – da. 
Dl. Radu George – întreabă care este procedura de atribuire a lucrării . 
Dl. Secretar – Ordinul 34/       - li8citaţie publică sau cerere de ofertă . 
Dl. Radu George solicită executivului să fie ţinut la curent cu procedura de atribuire a lucrărilor la 
şarpanta de la Liceul Teoretic şi cea de la Biblioteca orăşenească Balş . 
D-na Gheorghe Mariana spune că va supraveghea îndeaproape lucrările de la Liceul Teoretic . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 75/31.07.2014 
 
       9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 250.000 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Şarpantă Biblioteca Orăşenească Petre Pandrea ”   
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Anastasie Cornel 
 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 – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 76/31.07.2014 
 
                  10. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 99.200 lei din bugetul local pentru 
finanţarea lucrării ,, Realizare proiecte tehnice ”   
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
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 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Turcitu Marin   
Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 77/31.07.2014 
 
                    11. Proiect de hotărâre referitor la alocarea  sumei de 205.600 lei din bugetul local 
pentru finanţarea lucrării ,, Iluminat arhitectural Primăria Balş ”   
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Anghel Marian 
Dl. Radu George întreabă ce tip de proiector se foloseşte.  
Dl. Anastasie – vă pun la dispoziţie documentaţia . 
Dl. Tănasie Silviu – noi, nu avem iluminat public în oraş şi ntrecem la iluminat arhitectural .De ce nu a 
fost prins în proiect ? 
Dl. Tucan propune ca în Parcul Central să fie extins iluminatul arhitectural . 
Dl. Radu George – privind documentaţia , îşi exprimă nemulţumirea cu privire la proiectoarele ce vor fi 
folosite. 
Dl. Anghel întreabă dacă sumele alocate pentru acest proiect vor fi folosite înainte de sumele folosite la 
reparatul străzilor . 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 7 

- abţineri – 10 ( Pendiuc Silviu, Anghel Marian , Radu Florian, Radu George ,Turcitu 
Marin, Badea Vanina, Gheorghe Mariana , Zamfira Gheorghe, Vîlceloiu Gabriel , 
Tănasie Silviu ). 

          
                     12.Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al oraşului Balş 

Iniţiator: Preşedinte de şedinţă – dl. Militaru Eugen 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Radu Florian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tudor Vasile  

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează: -    pentru – 17 
        Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 78/31.07.2014 
 
          13. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
    Nemaifiind alte discuţii, domnul  Pendiuc Silviu , 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 
31.07.2014. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Pendiuc Silviu 

                                                                                                     
 
 

                                                                                                    SECRETAR 
                 Jr. Dinu Constantin 

 


