
CONSILIUL LOCAL BALS 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26.05.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.357/19.05.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
            Lipseste Radu Florian.    
 Participă:Teodosescu Madalin- Ady – primarul orasului Bals,Statie George-administrator 
public,Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul aparatului 
permanent al Consiliului Local Bals,Cirtog Ionela- sef serv.Buget-Contabilitate,Anastasie Cornel si 
Mohorea Ion- referenti de specialitate in cadrul serv.UAT. 
            Participa la sedinta consiliului local dl.Rotea Catalin,care prin adresa nr.11990/26.05.2016 
solicita sa ia cuvantul maxim 5 minute atunci cand se va dezbate proiectul de hotarare privind 
aprobarea Programului local pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din 
orasul Bals,precum si un grup de locuitori ai orasului Bals din zona Turnuri, care doresc sa fie 
prezenti atunci cand se va dezbate acelasi proiect.  
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tucan Dumitru,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 27.04.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 18;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
       Domnul consilier local Tucan Dumitru prezinta adresa  nr.12021/26.05.2016, prin care primarul 
orasului  Balş  solicita completarea  ordinii de zi in conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu urmatoarele proiecte: 
1.Proiect de hotarare  referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2016. 

2.Proiect de hotarare referitor la indreptare erori materiale survenite in HCL Bals 

nr.14/02.02.2016 referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016. 

3.Proiect de hotarare referitor la revocare HCL nr.41/27.04.2016 privind stabilirea valorilor 

impozabile,impozitelor si taxelor locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile 

aplicabile pentru anul 2016 in orasul Bals. 
           Se supune la vot. 
           Voteaza:- pentru- 14; 

                          -împotrivă -4(Gheorghe Mariana,Iordache Marin,Matei Gerard Tudorica, Pendiuc 
Petre Silviu) ; 
                          -abţineri –  
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
              1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Programului local multianual pentru cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Bals. 
            2.Proiect de hotărâre referitor la aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea 
şi desfăşurarea festivalului etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXIII a – 9 iunie 2016. 
            3.Proiect de hotarare  referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2016. 



            4.Proiect de hotarare referitor la indreptare erori materiale survenite in HCL Bals 
nr.14/02.02.2016 referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016. 
           5.Proiect de hotarare referitor la revocare HCL nr.41/27.04.2016 privind stabilirea 
valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale,alte taxe asimilate acestora precum si 
amenzile aplicabile pentru anul 2016 in orasul Bals.  
            6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi .     
             Votează : - pentru – 14; 

                               împotrivă - 4(Gheorghe Mariana,Iordache Marin,Matei Gerard Tudorica,    
Pendiuc Petre Silviu) ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
             1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Programului local multianual pentru cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen. 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Vilceloiu Gabriel 
            Dl.presedinte de sedinta da cuvantul dlui.Rotea Catalin,care doreste sa comunice 

consilierilor prezenti faptul ca ,personal,este de acord cu acest proiect de hotarare,explica 

necesitatea reabilitarii termice a blocurilor din orasul Bals,de aceea sfatuieste consilierii locali ai 

PSD Bals sa-l voteze. Constata ca raportul de specialitate a fost completat, in sensul ca in ceea ce 

priveste finantarea cheltuielilor privind  executarea lucrarilor pentru reabilitarea cladirilor de 

locuit,pe langa procentele prevazute in art.13 din OUG nr.18/2009-  50% din bugetul de stat,30% 

din bugetul local si 20% din fondul de reparatii al asociatiilor de proprietari,  au fost introduse si 

prevederile art.13
1
- 60% Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat,40% UAT 

(15%) si asociatiile de proprietari(25%).Ii informeaza pe cei prezenti ca fondurile aprobate anual 

cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice s-au 

epuizat de doua luni,iar pentru atragerea de fonduri europene nu s-a depus niciun proiect. Il 

intreaba pe dl.Anastasie Marcel in ce sens se modifica hotararea de consiliu local. 

            Dl.primar al orasului Bals il informeaza ca nu se modifica nicio hotarare,deoarece 

proiectul are ca obiect aprobarea Programului local pentru cresterea performantei energetice a 

blocurilor de locuinte,deci ,practic,se refera la inventarul blocurilor din orasul Bals care vor 

beneficia de anvelopare,nu se discuta sursa de finantare.Si intentia Primariei Bals este de a 

accesa fonduri europene,dar inainte trebuie urmati pasii prevazuti in OUG nr.18/2009,privind 

cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.   
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.43/26.05.2016. 
            2.Proiect de hotărâre referitor la aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea 
şi desfăşurarea festivalului etnofolcloric „ Pomul Vieţii ” , ediţia a XXIII a – 9 iunie 2016. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile. 



 Proiectul de hotărâre – prezintă Anghel Marian. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –1(Gheorghe Mariana) ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 44/26.05.2016. 
            3.Proiect de hotarare  referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
            Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 45/26.05.2016. 
           4.Proiect de hotarare referitor la indreptare erori materiale survenite in HCL Bals 
nr.14/02.02.2016 referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016. 
            Iniţiator: Primar-Teodosescu Madalin-Ady. 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 

            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela . 

            Proiectul de hotărâre – prezintă  Tanasie Silviu. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 

                             -abţineri –4(Gheorghe Mariana,Matei Gerard,Pendiuc Silviu,Tudor Vasile); 
       Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 46/26.05.2016. 
            5.Proiect de hotarare referitor la revocare HCL nr.41/27.04.2016 privind stabilirea 
valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale,alte taxe asimilate acestora precum si 
amenzile aplicabile pentru anul 2016 in orasul Bals.  
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Turcitu Marin.  
            Dl.secretar Dinu Constantin da citire adresei nr.24552/25.05.2016 a Institutiei Prefectului 

Judetului Olt, prin care solicita revocarea HCL nr.41/27.04.2016 privind stabilirea valorilor 

impozabile,impozitelor si taxelor locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile 

aplicabile pentru anul 2016 in orasul Bals,din urmatoarele motive: 

- nerespectarea prevederilor actelor normative in materie,in vigoare; 

- neglijenta in intocmirea proiectului de hotarare; 

- inexistenta actelor premergatoare impuse de lege ce trebuiau sa stea la baza adoptarii 

hotararii;  
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 12;  
                                -împotrivă - ; 



                                -abţineri –6( Gheorghe Mariana,Matei Gerard Tudorica,Pendiuc Silviu,Iordache 
Marin,Tudor Vasile,Zamfira Gheorghe) ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 47/26.05.2016. 
             6. Întrebări, interpelări, petitii.   
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Tucan Dumitru , 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 de 26.05.2016. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TUCAN DUMITRU 
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