
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 25.02.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.140/17.02.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc:Pendiuc Silviu, Smarandache Cornelia.    
 Participă:Statie George-administrator public, Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica 
Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Bals , Ciontu Maria –
inspector specialitate in cadrul serviciului IDLAP,Grecu Constantin-reprezentant S.C. APA CANAL 
„OLTETUL” S.R.L. Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tanasie Silviu,ales să conducă 
şedinţa de  consiliu local  din data de 25.02.2016,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 Tanasie Silviu prezinta adresa  secretarului orasului Bals, nr.4297/25.02.2016, prin 
care solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 7:” Proiect de hotarare referitor la aprobarea 
concesionarii unei suprafete de teren de 22 mp,situat in 
Bals,str.N.Balcescu,bl.14,ap.1A,parter,jud.Olt.” 
           Se supune la vot. 
           Voteaza:- pentru- 12; 
                          -împotrivă - ; 
                          -abţineri –5( Gheorghe Mariana,Matei Gerard, Iordache Marin,Zamfira 
Gheorghe,Vilceloiu Gabriel); 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 
       1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 24 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B, jud.Olt si a 
documentatiei de atribuire. 
       2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 10 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B, jud.Olt si a 
documentatiei de atribuire. 
       3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 64 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, zona Turnuri – vis-a- vis de S.C. Stefi Cip 
S.R.L. ,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 
        4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 20 mp,situat in Bals,str.Ciresului,langa Podul Vechi,jud.Olt si a 
documentatiei de atribuire. 
        5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 86 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, nr.195,jud.Olt si a documentatiei de 
atribuire. 



  

  

        6.Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 395 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, nr.195,jud.Olt si a documentatiei de 
atribuire. 
        7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 22 
mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, bl.14,ap.1A,parter,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 
        8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 16 mp,situat in Bals,str.Libertatii, jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 
         9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru titularii 
contractelor de inchiriere la blocul ANL ,str.N.Balcescu,nr.152A,Bals,jud.Olt. 
       10 .Proiect de hotarare referitor la cesiune contract de concesiune. 
       11.Proiect de hotarare referitor la modificare art.5 din H.C.L. Bals nr.95/30.09.2014.  
        12.Proiect de hotarare referitor la stabilire cota anuala a pierderilor de apa din sistem pentru 
serviciul public de apa si de canalizare ale orasului Bals. 
       13.Proiect de hotarare referitor la stabilire cota de dezvoltare pentru serviciul public de 
alimentare cu apa si de canalizare ale orasului Bals. 
           14. Proiect de hotarare referitor la aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2015 de 
S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
          15 .Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
          16. Întrebări, interpelări, petiţii.       
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata.     
             Votează : - pentru – 12; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –5(Gheorghe Mariana,Matei Gerard, Iordache Marin,Zamfira 
Gheorghe,Vilceloiu Gabriel); 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
     1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa 
a unei suprafete de teren de 24 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B, 
jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 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 – 16;  
                        -împotrivă - ; 
                        -abţineri –1(Smarandache Dan) ; 
     Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 19/25.02.2016. 
      2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 10 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,intre blocurile A si B, jud.Olt si a 
documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Gheorghe Mariana. 

            Nu sunt discutii. 

 



     
   Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1(Smarandache Dan); 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/26.02.2016. 
3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 64 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, zona Turnuri – vis-a- vis de S.C. Stefi Cip 
S.R.L. ,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen. 

Dl.consilier local Tucan Dumitru considera ca,avand in vedere suprafata de teren de 64 mp, ar fi oportuna 

amenajarea unui loc de joaca pentru copii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru –;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –17( Anghel Marian,Badea Vanina,Dragan Gheorghe,Gheorghe 
Mariana,Iordache Marin,Matei Gerard Tudorica,Militaru Eugen,Radu Florian,Radu 
George,Smarandache Dan,Stana Daniela,Tanasie Silviu,Tucan Dumitru,Tudor Vasile,Turcitu 
Marin,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe) ; 
 Proiectul de hotarare nu a fost aprobat. 
           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 
unei suprafete de teren de 20 mp,situat in Bals,str.Ciresului,langa Podul Vechi,jud.Olt si a 
documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Badea Vanina. 

Nu sunt discutii. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru –;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –17(Anghel Marian,Badea Vanina,Dragan Gheorghe,Gheorghe 
Mariana,Iordache Marin,Matei Gerard Tudorica,Militaru Eugen,Radu Florian,Radu 
George,Smarandache Dan,Stana Daniela,Tanasie Silviu,Tucan Dumitru,Tudor Vasile,Turcitu 
Marin,Vilceloiu Gabriel,Zamfira Gheorghe)  ; 
           5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 86 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, nr.195,jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Vilceloiu Gabriel. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru –   13;  
                                -împotrivă - ; 



                                -abţineri –4(Anghel Marian,Dragan Gheorghe,Stana Daniela,Smarandache 
Dan); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 21/25.02.2016. 
             6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 
unei suprafete de teren de 395 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu, nr.195,jud.Olt si a documentatiei de 
atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Matei Gerard Tudorica. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 13;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 4( Dragan Gheorghe,Smarandache Dan,Tanasie Silviu, Vilceloiu 
Gabriel); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/25.02.2016. 
          7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unei 
suprafete de teren de 16 mp,situat in Bals,str.Libertatii, jud.Olt si a documentatiei de atribuire. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Matei Gerard Tudorica. 

Nu sunt discutii. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/25.02.2016. 
         8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru titularii 
contractelor de inchiriere la blocul ANL ,str.N.Balcescu,nr.152A,Bals,jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Gheorghe Mariana. 

Nu sunt discutii. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/25.02.2016. 
          9.Proiect de hotarare referitor la cesiune contract de concesiune. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă  Vilceloiu Gabriel. 

    Dna.Ciontu Maria informeaza consilierii prezenti ca este necesara aceasta cesiune deoarece S.C. 
SPORTEAM S.R.L. Craiova a vandut investitia realizata pe terenul concesionat catre S.C. DAMIR 



MY-BY ELECTROCONS S.R.L. Bals si prin urmare aceasta trebuie sa preia concesiunea terenului 
in suprafata de 1196 mp. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –5(Dragan Gheorghe,Gheorghe Mariana,Iordache Marin,Matei 

Gerard,Radu George,Zamfira Gheorghe) ; 
   Deoarece in conformitate cu art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,fiind un proiect de hotarare care priveste 
patrimoniul si care se adopta cu doua treimi din numarul total al consilierilor in functie,  era necesar 
un numar de 13 voturi „pentru”, se constata ca acest proiect de hotarare nu a fost aprobat. 
        10.Proiect de hotarare referitor la modificare art.5 din H.C.L. Bals nr.95/30.09.2014.  
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 

    Nu sunt discutii. 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1( Dragan Gheorghe) ; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.02.2016. 
           11.Proiect de hotarare referitor la stabilire cota anuala a pierderilor de apa din sistem 
pentru serviciul public de apa si de canalizare ale orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Zamfira Gheorghe. 

Vilceloiu Gabriel:-„ ce masuri s-au luat pentru diminuarea pierderilor de apa?” 

Grecu Constantin:-„ sistemul de apa este foarte vechi,de aceea sunt si pierderi de apa;reparatiile au fost 

putine si efectuate de operator,nu de consiliul local”. 

Anghel Marian:-„ operatorul a descoperit persoane care se sustrageau de la plata apei?” 

Grecu Constantin:-„da,peste 35.” 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 13;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –4(Gheorghe Mariana,Matei Gerard,Vilceloiu Gabriel,Turcitu Marin); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.02.2016. 
          12. Proiect de hotarare referitor la stabilire cota de dezvoltare pentru serviciul public de 
alimentare cu apa si de canalizare ale orasului Bals. 
              Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Gheorghe Mariana); 



 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/25.02.2016. 
            13. Proiect de hotarare referitor la aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2015 de 
S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 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 – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Gheorghe Mariana); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2016. 
            14.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
            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. 

           Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 16;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Tucan Dumitru); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 29/25.02.2016. 
         15. 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 ordinare a Consiliului 
Local Balş din data 25.02.2016. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TANASIE SILVIU 
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                                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                                             JR.DINU CONSTANTIN 
            

          



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
         
         
         


