
 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

PROCES VERBAL 

 

  

    Incheiat azi 28 iunie 2016 in sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului 

Bals,convocata prin Ordinul Prefectului Judetului Olt nr.153/25.06.2016. 

     La sedinta de constituire participa din partea Institutiei Prefectului Judetului Olt dl.Petre-

Silviu Neacsu-prefect,dl.Ionel-Emanuel Oproiu-subprefect,dl.Liviu Dumitrel Trandafir -consilier 

juridic,dna.Adela Udrea-consilier. 

     Participa ,de asemenea:Madalin Ady Teodosescu- primarul declarat ales al orasului Bals, 

dl.Catalin Rotea -presedinte PSD Bals,dl.Marin Bobes –presedinte PMP Olt,dl. Florin 

Fumureanu – insp.sef adj. ITM Olt,dl.Ionut Fumureanu – administrator S.C. APA CANAL 

OLTETUL S.R.L. Bals, dl.Marin Turcitu-fost consilier local,dl.Constantin Dinu- secretarul 

Primariei Bals,dna.Liliana Dica- consilier juridic in  cadrul aparatului permanent al Consiliului 

Local Bals,ziaristi,locuitori al orasului Bals. 

    Se audiaza imnul de stat al Romaniei. 

    Dl. Secretar prezinta celor prezenti pe dl.Dumitrel-Liviu Trandafir –reprezentant al Institutiei 

Prefectului Judetului Olt, pe care il invita sa deschida sedinta. 

   Dl. L.Trandafir da citire Ordinului Prefectului nr.153/25.06.2016, constata ca au fost convocati 

un numar de 19 consilieri alesi in alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale 

desfasurate in data de 05.06.2016,fiind prezenti toti. 

    Avand in vedere ca sunt intrunite conditiile privind cvorumul minim prevazut la art.30 alin.(2) 

din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare si art.1 alin.(2) din Anexa nr.1 la OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare,respectiv cel putin doua treimi, constata ca sedinta este legal intrunita si declara 

deschise lucrarile acesteia. 

    Se desemneaza presedintele de varsta,in persoana dlui.Gheorghe Dragan asistat de cei mai 

tineri consilieri alesi ,dnl.Marian-Ovidiu Badanoiu si dna.Mihaela-Corina Moraru. 

    Gh.Dragan da citire ordinii de zi: 
          1.Alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali. 

          2.Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi. 

          3.Depunerea jurământului de către consilierii locali. 

          4.Declararea Consiliului Local Bals ca legal constituit. 

          5.Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Balş. 

          6.Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului de primar al orasului Bals. 

          7.Depunerea jurământului de către primarul orasului Bals. 

           8.Alegerea viceprimarului oraşului Balş. 

           9.Aprobarea numarului,denumirii si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii 

de activitate. 

  Se supune la vot: 

  Votează: - pentru  - 19;. 

                  - împotrivă - ; 

                  - abtineri-; 



  1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi” Alegerea Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor locali’’. 
   Dl.Gh.Dragan propune o comisie de validare formata din 3 membri. 

   Se supune la vot: 

  Votează: - pentru  - 10;. 

                  - împotrivă -9 ; 

                  - abtineri-; 

  Se fac propuneri pentru comisia de validare : dna.Carmen Grigoriu o propune pe Daniela Stana, Vanina 

Badea il propune pe Silviu Tanasie si Mariana  Gheorghe o propune pe Ramona Costache. 

   Se supun la vot cele trei propuneri: 

       -pt.consilier Daniela Stana- voturi pentru- 10; 

                                           - voturi impotriva-9; 

                                           -  abtineri - ; 

       - pt.consilier Silviu Tanasie -voturi pentru- 10; 

                                           - voturi impotriva-9; 

                                           -  abtineri - ; 

 

       - pt.consilier Ramona Costache -voturi pentru- 18; 

                                           - voturi impotriva-; 

                                           -  abtineri -1(Grigoriu Carmen) ; 

 Membrii comisiei de validare sunt invitati sa aleaga un  presedinte si un secretar. 

  In urma votului deschis , componenta comisiei de validare este urmatoarea: 

1. Daniela Stana- presedinte 

2. Silviu Tanasie-secretar 

3. Ramona Costache-membru 

          Se supune la vot proiectul HCL nr.1 a consiliului local: 

     Votează: - pentru  - 19;. 

                     - împotrivă - ; 

                      - abtineri-; 

  A fost adoptata HCL nr.1/28.06.2016. 

 

 2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi. 
  Comisia de validare verifica legalitatea alegerii consilierilor. 

  Dna.Daniela Stana anunta faptul ca dosarele consilierilor alesi au fost verificate din punct de vedere al 

legalitatii si da citire procesului verbal intocmit, din care rezulta ca nu sunt cazuri de 

incompatibilitate,fapt pentru care propune validarea tuturor consilierilor. 

   Se supune la vot propunerea de validare pentru fiecare consilier ales,in ordine alfabetica. 

   Anghel Marian Viorel:- voturi-   pentru:-18; 

împotrivă - ; 

abtineri-1(Anghel M.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Anghel Marian Viorel se valideaza. 

   Badea Vanina Elena:-    voturi-   pentru:-17; 

 împotrivă - ; 

abtineri-1(Badea V., Costache R.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Badea Vanina Elena se valideaza. 

   Badanoiu Marian Ovidiu: voturi- pentru:-18; 

 împotrivă - ; 

 abtineri-1(Badanoiu M.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Badanoiu Marian Ovidiu se valideaza. 

   Ciocirlan-Serban Felicia -Adelina: voturi- pentru:-18; 

                 împotrivă - ; 



               abtineri-1(Ciocirlan-Serban F.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Ciocirlan-Serban Felicia -Adelina se 

valideaza. 

   Cirtog Marius: voturi- pentru:-18; 

                                        împotrivă - ; 

                                        abtineri-1( Cirtog M.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Cirtog Marius se valideaza. 

   Costache Ramona Ileana: voturi- pentru:-18; 

                                                          împotrivă - ; 

                                                          abtineri-1( Costache R.); 

      Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Costache Ramona Ileana se valideaza. 

   Deloreanu Madalina Monica: voturi- pentru:-18; 

                                                               împotrivă - ; 

                                                               abtineri-1( Deloreanu M); 

     Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Deloreanu Madalina Monica se 

valideaza. 

   Dragan Gheorghe: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1( Dragan Gh.); 

     Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Dragan Gheorghe se valideaza. 

   Gheorghe Mariana: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1Gheorghe M.); 

     Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Gheorghe Mariana se valideaza. 

   Grigoriu Carmen Daniela: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1(Grigoriu C.); 

     Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Grigoriu Carmen Daniela se valideaza. 

   Hristea Marin: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1(Hristea M.); 

    Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Hristea Marin se valideaza. 

   Militaru Eugen Dumitru: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1(Militaru E.); 

    Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Militaru Eugen Dumitru se valideaza. 

   Moraru Mihaela Corina: voturi- pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1(Moraru M.); 

    Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Moraru Mihaela Corina se valideaza. 

    Osiac Ion: voturi-              pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                               abtineri-1(Osiac I.); 

     Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Osiac Ion se valideaza. 

    Stana Daniela: voturi-       pentru:-18; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1(Stana D.); 

      Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dnei.consilier Stana Daniela se valideaza. 

    Statie George: voturi-       pentru:-17; 

                                              împotrivă - ; 

                                              abtineri-1( Deloreanu M.,Statie G.); 



      Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Statie George se valideaza. 

    Tanasie Silviu Florin: voturi- pentru:-18; 

                                                   împotrivă - ; 

                                                   abtineri-1(Tanasie S.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Tanasie Silviu Florin se valideaza. 

    Dl.Madalin Ady Teodosescu a fost validat in functia de primar, dar a fost ales si consilier pe listele 

PNL iar acesta  opteaza in scris pentru functia de primar,comisia de validare ia act de optiunea acestuia 

.In conformitate cu prevederile legale ,comisia de validare trebuie sa verifice si sa propuna consiliului 

validarea alegerii in functia de consilier a primului supleant inscris pe lista partidului pe care a candidat 

primarul. In baza adresei nr.188/21.06.2016 emisa de PNL Olt, se confirma ca dl.Patru Marian Mircea 

este  primul supleant aflat pe lista si este si membru al acestui partid. 

    Verificand dosarul dlui.Patru Marian Mircea, comisia de validare propune validarea mandatului 

acestuia. 

    Se supune la vot propunerea comisiei de validare privind pe dl.Patru Marian Mircea. 

    -voturi- pentru:-18; 

                 împotrivă - ; 

                 abtineri-1(Patru M.) 

        Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Patru Marian Mircea se valideaza. 

  Tudor Vasile: voturi- pentru:-18; 

                                     împotrivă - ; 

                                     abtineri-1(Tanasie S.); 

   Avand in vedere rezultatul votului ,mandatul dlui.consilier Tudor Vasile se valideaza. 

   Se supune la vot proiectul HCL nr.2 a consiliului local. 

   Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

A fost adoptata HCL nr.2/28.06.2016. 

3. Depunerea jurământului de către consilierii locali si constituirea consiliului local. 

  In conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,consilierii locali ale caror 

mandate au fost validate urmeaza sa depuna juramantul in fata consiliului. Prin urmare toti 

consilierii depun si semneaza juramantul,in parte, in fata consiliului. 

  Avand in vedere ca au depus juramantul toti consilierii locali validati,in conformitate cu art.34 

alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare,dl.presedinte de varsta declara ca legal constituit consiliul local si supune 

la vot proiectul de hotarare. 
Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

A fost adoptata HCL nr.3/28.06.2016, privin constituirea Consiliului Local Bals. 

4.Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Balş. 
   Dl.consilier local Dragan Gheorghe informeaza consilierii prezenti ca, in conformitate cu 

dispozitiile legale,avand in vedere ca a fost constituit consiliul local trebuie ales un presedinte de 

sedinta ,care va indeplini aceasta functie pentru urmatoarele trei luni.  

   Consilier local Stana Daniela il propune pe dl.consilier Dragan Gheorghe. 
   Se supune la vot proiectul HCL nr.4 a consiliului local. 

   Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 



                    - abtineri-; 

A fost adoptata HCL nr.4/28.06.2016. 

  5.Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului de primar al orasului Bals 

si depunerea juramantului. 
Dl.Trandafir Liviu Dumitrel,reprezentantul Institutiei Prefectului-Judetul Olt, da citire hotararii 

judecatoresti de validare a mandatului de primar al domnului Teodosescu Madalin Ady. 

 Domnul Teodosescu Madalin Ady depune si semneaza juramantul si este declarat investit in 

functia de primar al orasului Bals. 

 

  6.Alegerea viceprimarului oraşului Balş. 

 Dl. presedinte de sedinta ii informeaza pe consilierii locali ca in conformitate cu art.57 alin.(3) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si 

art.11 din Anexa nr.1 la O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,consiliul local alege 

din randul membrilor sai un viceprimar,alegerea efectuandu-se prin vot secret.Fiecare consilier 

va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor si se propune ca 

modalitate de alegere: 

1. bararea cu o linie orizontala a numelui candidatilor nedoriti ; 

2. scrierea cuvantului”DA” in dreptul numelui celui pe care consilierul doreste sa-l voteze. 

  Se voteaza prima propunere. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

 Se hotaraste bararea cu o linie orizontala a numelui candidatilor pe care consilierul nu doreste 

sa-i aleaga. 

  Domnul presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru functia de viceprimar al 

orasului Bals. 

Doamna consilier local Gheorghe Mariana il propune pe domnul Cirtog Marius. 

Doamna consilier local Stana Daniela o propune pe doamna Badea Vanina Elena. 

Comisia de validare verifica si sigileaza urna de vot.Se trece la vot.Dupa incheierea procedurii de 

vot,comisia de validare deschide urna si numara voturile. 

Presedinta comisiei de validare Stana Daniela prezinta rezultatul votului: 

-Cirtog Marius- 9 voturi „PE;TRU” 

-Badea Vanina Elena- 10 voturi „PE;TRU” 
Avand in vedere ca s-a intrunit numarul de voturi”PENTRU” prevazut de lege,doamna consilier 

Badea Vanina Elena este aleasa viceprimar.  

 Este adoptata HCL nr.5/28.06.2016. 

 

7. Aprobarea numarului,denumirii si componentei comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate. 
Domnul presedinte de sedinta Dragan Gheorghe propune ca numarul comisiilor sa fie 4(patru) cu 

urmatoarele denumiri: 

-Comisia pentru programe de dezvoltare,economico-socială,buget, finanţe,   administrarea  

domeniului  public şi privat,agricultura, servicii şi comerţ; 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 



- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ; 

- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport şi de 

agrement. 
 Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Domnul Dragan Gheorghe propune ca prima comisie sa fie formata din 5(cinci) consilieri locali. 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Domnul Dragan Gheorghe propune ca a doua comisie sa fie formata din 5(cinci) consilieri locali. 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Domnul Dragan Gheorghe propune ca a treia comisie sa fie formata din 5(cinci) consilieri locali. 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Domnul Dragan Gheorghe propune ca a patra comisie sa fie formata din 7(sapte) consilieri locali. 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Domnul presedinte de sedinta solicita consilierilor sa faca propuneri nominale pentru fiecare comisie. 

Pentru comisia: programe de dezvoltare,economico-socială,buget, finanţe,   administrarea  

domeniului  public şi privat, agricultura,servicii şi comerţ, propunerile sunt: 
-Costache Ramona 

-Tudor Vasile 

-Hristea Marin 

-Statie George 

-Badea Vanina Elena 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Pentru comisia : amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,propunerile sunt: 

-Osiac Ion 

-Gheorghe Mariana 

-Militaru Eugen Dumitru 

-Tanasie Silviu Florin 

-Statie George 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 



                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Pentru comisia: administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,propunerile sunt: 

-Stana Daniela 

-Patru Marian Mircea 

-Statie George 

-Cirtog Marius 

-Deloreanu Madalina-Monica 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Pentru comisia: învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport şi de agrement 

propunerile sunt: 

-Moraru Mihaela –Corina 

-BadanoiuMarian-Ovidiu 

-Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

-Anghel Marian-Viorel 

-Dragan Gheorghe 

-Grigoriu Carmen-Daniela 

-Stana Daniela 

Se voteaza propunerea. 
  Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

    Se supune la vot proiectul de hotarare referitor la aprobarea numarului,denumirii si componentei 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

    Votează: - pentru  - 19;. 

                   - împotrivă - ; 

                    - abtineri-; 

Este adoptata HCL nr.6/28.06.2016. 
  Domnul Prefect felicita primarul,viceprimarul,consilierii locali , le  ureaza succes si spera in 

crearea unei echipe competitive pentru dezvoltarea orasului Bals. 

  Domnul Turcitu Marin,fost consilier local, solicita sa adreseze cateva cuvinte:- am fost 

presedintele PMP Bals,am participat la alegerile locale pe lista acestui partid pentru functia de 

consilier local,dar ulterior am fost exclus. 

   Nemaifiind alte discutii, domnul Dragan Gheorghe,presedintele de sedinta,anunta ca s-au 

epuizat toate punctele de pe ordinea de zi si declara inchise lucrarile sedintei de constituire a 

Consiliului Local Bals. 

 
 

                                                     PRESEDI;TE DE SEDI;TA, 

                                                     Dragan Gheorghe 

                                                       

                                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                                       Jr.Dinu Constantin 


