
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 22.12.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1400 din data 16.12.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă:Teodosescu Madalin – Ady-primarul orasului Bals, Dinu Constantin – secretarul 
Primariei oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului 
Local ,Cirtog Liselotte-sef serviciu buget contabilitate, Motatu Marinel- sef serviciu A.P.L.,asistenta 
sociala,juridic, Fumureanu Ionut – administratorul S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tanasie Silviu,  ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 22.12.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri – 
  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
             1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a 
orasului Bals pentru anul 2014. 
           2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2015. 
           3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
data de 18.12.2015.  
            4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii la data de 18.12.2015.              
           5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 
General al orasului Bals. 
           6.Proiect de hotarare referitor la aprobarea calendarului manifestarilor  cultural 
artistice ce se vor desfasura in anul 2016 in orasul Bals. 
.       7.Proiect de hotarare referitor la modificarea unui post vacant-functie publica in 
Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 
           8. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 
           9.Informare administrator S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals privind activitatea 
societatii de la infiintare si pana in prezent. 
          10. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul preşedinte de şedinţă , Tanasie Silviu supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 19;  
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Raportul primarului orasului Bals privind starea economica,sociala si de mediu a 
orasului Bals pentru anul 2014. 



Dl. Primar al orasului Bals prezinta,in conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit.a din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, raportul anual privind starea 

economica,sociala si de mediu a orasului. 

              
       2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.          

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Zamfira Gheorghe. 
   Nu sunt discutii,se trece la vot.  

   Votează: - pentru  - 19; 
                   -împotrivă _ ; 
                   -abţineri –; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 133/22.12.2015. 
           3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
data de 18.12.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana.  
Nu sunt discutii. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 19; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 134/22.12.2015. 
       4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii la data de 18.12.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe.  
Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:  - pentru – 19; 
                              -împotrivă - ; 
                              -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 135/22.12.2015. 
                 5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 
General al orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen.  
Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 19; 
                             -împotrivă - ; 



                             -abţineri –; 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.136/22.12.2015. 
6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea calendarului manifestarilor  cultural artistice 
ce se vor desfasura in anul 2016 in orasul Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian. 

  Dl. consilier local Tudor Vasile propune ca „Festivalul Toamnei” sa se desfasoare, din anul 

2016, in primul sfarsit de saptamana al lunii octombrie,motivat de faptul ca in perioada 

Sf.Dumitru,cand se organizeaza de obicei acest festival este foarte frig. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl.Tudor Vasile.   
             Votează: - pentru – 19; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.137/22.12.2015. 
7. Proiect de hotarare referitor la modificarea unui post vacant-functie publica in Statul de 
Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Turcitu Marin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 

 Dna.consilier local Gheorghe Mariana intreaba care este motivul transformarii acestui 

post.Dnl.secretar Dinu Constantin :- este vorba despre detasarea  unui functionar public cu statut 

special  in cadrul SPCLEP pe un post de functionar public 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 19; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri – 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.138/22.12.2015. 
  8. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Badea Vanina. 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.   
             Votează: - pentru – 18; 
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri–1(Tucan Dumitru) 
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.139/22.12.2015.        
 9.Informare administrator S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals privind activitatea 
societatii de la infiintare si pana in prezent. 
      Administratorul S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals,Fumureanu Ionut, prezinta consilierilor 

locali o informare privind activitatea desfasurata de societatea pe care o conduce .Din aceasta rezulta ca 

de la infiintare si pana in prezent societatea a achitat toate obligatiile financiare catre furnizori,institutii 

publice,buget de stat,salariati,la 30.11.2015 inregistreaza un profit brut de 119.160 lei, dar intampina 

dificultati in ceea ce priveste modul de stabilire ,plata si deducere a TVA,deoarece Consiliul local Bals a 



mai fost asociat majoritar in alte doua societati ,care ambele au intrat in faliment,iar ANAF-ul ,din cauza 

acestui motiv, a respins cererile privind inregistrarea societatii in scopuri de TVA.                                                                       
10.Întrebări, interpelări, petiţii. 

          Nu mai sunt alte discutii.     
         Avand in vedere acest lucru,domnul Tanasie 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 22.12.2015. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 TANASIE SILVIU 
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