
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea  statutului Primăriei oraşului Balş 
  
Având în vedere: 

- Raportul nr.4684/23.05.2014 al Secretarului Primăriei oraşului Balş ; 
- Expunerea de motive nr. 4685/23.05.2014; 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind statutul –cadru al unităţii 

administrativ teritoriale ; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia , cu modificările şi completările ulterioare . 
- Prevederile Legii nr. 351/2001 , privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional ; 
- Prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului , 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin (3) lit.a şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 
 

            Art. 1. – Se aprobă statutul  Primăriei oraşului Balş , conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre .  
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare Locală şi 
Achiziţii şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PENDIUC SILVIU 

          
                                                  

                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
Balş, 28.05.2014                                             lit a) din Legea nr. 215/2001 
Nr. 58                                                                                 SECRETAR,               
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)                       
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



                                                                                                              ANEXA la HCL nr.58/28.05.2014 

STATUTUL 

ORASULUI BALS 

 

ART.1  CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE  

1.1 Caracteristici generale, aşezare geografică, limite  
 
Oraşul Balş se află aşezat în vestul judeţului Olt, la intersecţia paralelei de 44º 21' latitudine nordică cu 

meridianul de 24º 05' longitudine estică, la contactul dintre Podişul Getic (Platforma Olteţului) şi Câmpia 
Română (Câmpia Olteniei, respectiv Câmpia Romanaţilor), pe valea râului Olteţ, la o altitudine medie de 136 m.   

Localitatea Balş este străbătută, de la est la vest, de drumul european E 574 şi linia de cale ferată 
Bucureşti - Piteşti - Slatina - Piatra Olt - Balş - Craiova - Timişoara.  

Faţă de Slatina - reşedinţa judeţului Olt, oraşul Balş se află la o distanţă de 25 km, aceeaşi distanţă 
având-o şi faţă de oraşul Craiova - reşedinţa judeţului Dolj. Faţă de capitala ţării - Bucureşti, Balşul se află situat 
la o distanţă de aproximativ 210 km.  

„În ceea ce priveşte limitele sale administrativ-teritoriale, oraşul Balş are ca vecini: la nord comuna 
Oboga, la nord-est - comuna Bobiceşti, la nord-vest - comuna Baldovineşti, la sud - comuna Voineasa, la sud-
est - comuna Bârza,la sud-vest - judeţul Dolj. 

Suprafaţa totală a oraşului Balş este de 37 km2 (4113 ha, din care 701 ha intravilan). 
 
 1.2 Structura geologică şi resursele naturale 
 

„Din punct de vedere geologic, Balşul este situat în zona neogenă a Depresiunii Getice, devenită uscat 
la sfârşitul Pliocenului, odată cu umplerea lacului levantin cu nisipuri, pietrişuri şi argile. Profilele geologice 
executate în perimetrul oraşului Balş au scos în evidenţă depunerea peste depozitele levantine (cu facies 
nisipos, argilos, marnos şi cu resturi de lamelibranhiate) a celor cuaternare.” 

În cursul inferior al Olteţului resursele naturale sunt puţine. Astfel, cercetările prin foraje au semnalat 
intercalaţii lenticulare de lignit, însă nicăieri nu sunt apte de exploatare rentabilă.  

Cariere pentru exploatarea rocilor de construcţie se întâlnesc rar, în primul rând pentru valorificarea 
pietrişurilor şi nisipurilor (agregate minerale) din albia Olteţului. Au apărut astfel balastiere care extrăgeau 
iniţial doar nisipul din râu, însă la ora actuală au apărut balastiere specializate pentru sortarea agregatelor 
minerale.  

Argilele de calitate superioară sunt folosite de către meşterii olari din zona Olteţului - zonă vestită 
pentru ceramica produsă la Oboga, Româna, Corbeni (Balş). Acest străvechi meşteşug se reflectă şi în 
toponimia din zonă (de exemplu, satul „Olari”, comuna Pârşcoveni).  

Stratele acvifere de adâncime şi cele freatice constituie, pentru cea mai mare parte a zonei, sursă de 
alimentare cu apă potabilă a aşezărilor. 

 
1.3 Caracteristici ale reliefului 
            Sectorul inferior al Olteţului constituie partea nordică a Câmpiei Caracalului aflată în estul Câmpiei 
Olteniei, la zona de contact cu Piemontul Getic (Platforma Olteţului), pe aliniamentul: Craiova - Balş - Slatina - 
Piteşti.  

Microrelieful este destul de variat şi extins, fiind reprezentat de versanţi, cu surupări şi alunecări de 
teren, mai ales cel generat de torenţi, cu aspect de ogaşe şi bazine de recepţie de tipul hârtoapelor şi de 
acumulări de tipul conurilor de dejecţie, care contribuie la degradarea solurilor, generând şi alte pagube 
materiale în urma ploilor torenţiale”.  

 

1.4 Particularităţi climatice  
Situat în partea de sud a ţării, oraşului Balş îi este specific caracterul temperat-continental al climei de la noi din 
ţară, dar cu elemente proprii, determinate de aşezarea geografică a localităţii, de relieful specific de câmpie şi de 
existenţa unei bogate reţele hidrografice.  

Acest tip de climă este influenţat de masele de aer rece şi uscat din est care se manifestă prin ierni aspre 
şi veri secetoase, dar şi de masele de aer vestice care aduc umezeală. Datorită curenţilor barici dinspre Marea 



Mediterană şi Oceanul Atlantic, temperaturile din aceasta zonă sunt puţin mai ridicate faţă de zona de la nord, 
cu amplitudini mai mari.  

Menţionăm că oraşul Balş nu dispune de o staţie meteorologică. 
Morfologia zonei determină condiţii climatice diferite specific treptelor de relief. Spre exemplu, 

precipitaţiile atmosferice scăzute sunt influenţate de altitudinea mică a teraselor.  
Orientarea câmpiilor faţă de circulaţia generală a atmosferei duce la favorizarea circulaţiei maselor de 

aer de-a lungul văii Olteţului şi Oltului, iar înclinarea şi expoziţia pantelor la repartiţia diferenţiată a radiaţiei 
solare.  

Netezirea relativă a teraselor favorizează deplasarea rapidă a maselor de aer şi desfăşurarea aproape 
simultană a tuturor proceselor climatice.  

Umiditatea relativă, indicator important în caracterizarea climei, variază invers faţă de temperatura 
aerului. Ea este influenţată de particularităţile fizice ale maselor de aer şi de caracteristicile locale ale suprafeţei 
active. Umiditatea aerului prezintă valori mai mari iarna, o scădere a lor primăvara şi vara, pentru ca apoi să 
crească din nou toamna.  

Lunile cu umiditate maximă sunt decembrie şi ianuarie, iar cu umiditate minimă sunt iulie şi august. 
Temperaturile ridicate din zilele de vară şi umiditatea scăzută, accentuează evapotranspiraţia şi determină 
manifestări ale fenomenului de secetă, cu implicaţii negative asupra dezvoltării plantelor.  

 
1.5 Reţeaua hidrografică  

Reţeaua hidrografică ce străbate teritoriul localităţii Balş este bogată în cursuri de apă cu caracter 
permanent şi temporar. 

„Important afluent al Oltului, Olteţul primeşte pe teritoriul judeţului Olt o serie de afluenţi dintre care 
amintim: Căluiul (15 km), Gemărtăluiul (48 km) şi Bîrluiul (39 km)”. 

În zona Balşului, Olteţul capătă o extensie mare a albiei minore şi majore 
În dreptul localităţii Balş, Olteţul primeşte doi afluenţi: Gemărtăluiul, cu Bălşiţa şi Bârluiul, cu Gengea. 
Lacurile şi bălţile din zona Balş au suprafeţe reduse şi importanţă economică locală (irigaţii, adăpatul 

vitelor, agrement) şi sunt puţine: lacul de acumulare de la Olari şi Balta Gării din Balş, ambele în lunca 
Olteţului.  

 
1.6 Vegetaţia, fauna, solurile  

„Vegetaţia este caracteristică zonei de silvostepă, cu specii arborescente ce fac parte din etajul 
stejarului: stejarul brumăriu şi stejarul pufos. Ele apar atât ca arborete pure, la nord de Balş, cât şi ca „şleauri”, 
împreună cu cerul, gârniţa, teiul alb, carpenul etc.  

În Pădurea Sarului, la est de Balş, sunt specifice formaţiunile vegetale de cer şi gârniţă.  
Arbuştii întâlniţi frecvent sunt socul, păducelul, măceşul, alunul, porumbarul, cornul.  
Printre şleaurile de câmpie (pădure de stejar amestecată) care pot fi considerate ca formaţiuni 

caracteristice acestei zone (întâlnite la altitudini cuprinse între 50-160 m) se află şi vegetaţia erbacee de stepă cu 
graminee, reprezentată prin peliniţa de stepă, pir gros, negara, păiuşul, iarba deasă, firuţa, vinariţa, ochiul boului 
etc.” 

În aval de Balş, până la confluenţa cu Oltul, pe valea Olteţului apar şi pajişti de câmpie care s-au 
format, fie pe locul pădurilor defrişate, fie în zonele de silvostepă şi stepă, unde aparţin vegetaţiei primare. Ca 
urmare a extinderii culturilor agricole, astfel de asociaţii vegetale naturale nu mai pot fi întâlnite decât în păşuni, 
fâneţe şi pe marginea drumurilor.  

În locurile joase se dezvoltă o vegetaţie hidrofilă specifică luncilor: rogozul, stânjenelul de baltă, 
limbariţa etc. Vegetaţia acvatică se dezvoltă în condiţii ecologice specifice create de apele curgătoare, bălţi şi 
terenurile cu ape stagnate. 

Fauna din zona Balş, este reprezentată de specii caracteristice silvostepei, care trăiesc în pădure, luncă, 
câmpie, cât şi în mediul acvatic.  

„Fauna de pădure este alcătuită din mamifere, reptile şi păsări. Mamiferele, deşi rare, au o repartiţie 
largă: căprioara, vulpea, iepurele, veveriţa, mistreţul, bursucul etc.  

Bogăţia stratului erbaceu creează condiţii favorabile dezvoltării unor forme de reptile şi batracieni. 
Numeroase sunt păsările insectivore sau cu hrănire mixtă: turturica, ciocârlia de pădure, mierla, cucul, 
ciocănitoarea.  

Fauna de interes cinegetic este reprezentată prin: sitar, fazan şi iepure.  
Zona de câmpie este reprezentată prin câteva rozătoare: popândăul, hârciogul, şoarecele de camp, 

iepurele de câmp. Se întâlnesc şi carnivore care au o arie mai largă de răspândire: dihorul, nevăstuica, vulpea şi 
viezurele.  

Dintre păsări, menţionăm prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, presura şi răpitoare ca şorecarul mare şi 
eretele. Nu lipsesc nici speciile de reptile, reprezentate prin şerpi şi şopârle: şarpele rău, şopârla de stepă.  



Fauna de luncă şi acvatică este variată. Predomină păsările (gâşte, raţe, stârci) şi anume speciile: raţa 
cârâitoare, raţa mare, gâsca de vară, stârcul roşu, stârcul galben.  

Fauna acvatică este alcătuită din: clean, mreană, obleţ, porcuşor. “ 
Solurile  
„Solurile sunt destul de variate ca geneză, iar ca distribuţie geografică se observă o mare diversitate a 

lor.   
Tipurile de sol din zona Balş:  
- cernoziomul - este prezent în zonele joase de câmpie;  
- solurile brun-roşcate se întâlnesc pe câmpul înalt, la vest de Olteţ şi sunt formate din loessuri sau 

luturi loessoide, nisipuri şi mai rar pe argile ;pe suprafeţele cu acest tip de sol se practică cultura cerealelor;  
- soluri brun-roşcate podzolice sau luvice mari, specifice teraselor şi câmpurilor joase sub vegetaţia de 

pădure, de cer, de gârniţă;  
- solurile argiluviale se află pe suprafeţe slab înclinate şi, datorită potenţialului scăzut de fertilitate, 

acest tip de soluri necesită amendamente, ocupă suprafeţe mici izolate;  
- solurile brune podzolice ocupă suprafeţe restrânse sub păduri sau pe unele coame de dealuri;  
- soluri aluviale - pe terase cu conţinut bogat în humus;  
- solurile organice ocupă suprafeţe particulare edafice şi hidrologice locale; ele sunt soluri neminerale 

care au un orizont turbos de suprafeţe bine dezvoltate de peste 50 cm grosime şi apar în zona Balta Gării Balş şi 
în zonele meandrelor părăsite şi belciugelor Văii Olteţului.  

Ca geneză, solurile din zona Balş sunt destul de variate şi constituie potenţialul pedologic valorificat ca 
bază de dezvoltare a biocenozelor şi a culturilor diversificate în raport cu condiţiile mediului înconjurător.  
 
Art.2 Istoricul localităţii Bals 
 
2.1 Atestarea arheologică a localităţii Balş  
 

Localitatea Balş s-a dezvoltat pe locul unei vechi aşezări geto-dace care, în secolele II-III d. Hr., avea o 
populaţie numeroasă, fapt atestat de rezultatele cercetărilor arheologice, care au pus în evidenţă urme materiale 
care certifică o activitate umană încă din Paleolitic, mărturie fiind descoperirile de la Gropşani, Mărgăriteşti, 
Racoviţa, Voineasa, toate aflate la 5 - 15 km depărtare de Balş. 
 
2.2 Atestarea documentară a localităţii Balş  

 
Formele sub care apare în documente localitatea Balş, este de Balşu, Balşa, Balşa lui Stan, Balşii 

Coicăi, Vulpeanca-Balş.   
Balşul era un târg, o aşezare mai mare care cuprindea casele, dar şi un teritoriu rural, cu ogoare, păşuni, 

păduri şi mai multe sate. Târgurile erau conduse de boieri, care aveau în subordine un număr însemnat de 
slujbaşi. Aşa era şi târgul Balş.  

Locuitorii târgului Balş erau moşneni (ţărani liberi ce aveau pământurile lor din moşi-strămoşi). După 
plecarea boierilor Teodor şi Ioan Balş, moşiile lor s-au divizat, iar numărul stăpânilor a crescut. Proprietăţile 
Balşului au continuat să rămână în posesia moşnenilor şi a altor boieri.  

La început exista obştea sătească, în cadrul căreia, pământurile erau folosite în colectiv sau individual. 
Uneori se îmbinau cele două forme de proprietate. Treptat s-a trecut la proprietatea privată, membrii obştii 
folosind în comun doar păşunile, pădurile, pământul nedesţelenit şi apele.  

Primul document autentic ce menţionează localitatea Balş este un hrisov domnesc din 18 aprilie 1564 
(7072). 

Din acest document reiese şi faptul că, deja moşia Balşului era divizată. Petru Voievod, în 1564, a dat 
în stăpânire boierului Oprea, o parte din moşia Balşului, iar mai târziu Mihai Viteazul întăreşte dreptul de 
proprietate căpitanilor săi, Fraţii Buzeşti, asupra moşiei Corbeni-Balş.  

Un alt document îl reprezintă hrisovul lui Matei Basarab din 1654 
Ulterior Balşul este menţionat în mai multe documente din secolele XVII-XVIII, în izvoarele 

geografice şi memoralistice. 
De-a lungul timpului, localitatea cunoaste transformari importante. In perioada 1921-1950 a fost 

comuna urbana, timp de 3 ani, intre 1950-1953 a fost din nou comuna rurala, din 1954 a redevenit comuna 
urbana. 
            In perioada 1954-1968 Balsul este resedinta Raionului Bals. 
În componenţa Balşului au intrat în urma împărţirii administrativ-teritoriale din anul 1968, următoarele sate şi 
cătune: Corbeni, Gorgănaş, Măineşti, Româna, Spineni, Vârtina, Teiş. 
Localitatea a fost complet colectivizatain anul 1962 (cooperative agricla de productie Bals). 



 
2.3 Ipoteze privind originea numelui „Balş”   

 
Primul document care lămureşte originea toponimului este cel al lui Vlad Voievod Călugărul, fiul lui 

Vlad Dracul, care întărea cnezilor Teodor şi Ioan Balş, moşie lângă Olt şi să facă târg cu numele lor. Se pare că 
numele localităţii Balş este luat de la acesti cnezi. 

O altă ipoteză arată că Balşul, al cărui nucleu s-a format în jurul Podului Mare de peste Olteţ, şi-ar fi 
luat numele de la acesta.  

Ipoteza susţinută de N. Popescu leagă denumirea localităţii Balş de cuvântul turcesc „baliş”, acesta 
provenind din contopirea cuvântului „bal” = miere, cu „iş” = afacere.  

În documente, Balşul mai apare şi cu denumirea de „Vulpeanca-Balş”.  
Numele de Vulpeanca („loc printre vâlcele”), se găseşte menţionat şi în „Marele dicţionar geografic 

din 1898” ce se află în Arhivele Olteniei, la Craiova şi în care se precizează numele de „Vulpeanca-Balş, 
comună rurală a judeţului Romanaţi, reşedinţă a plăşii Olteţul de Sus.” 

 

2.4. Situatia economica a Balsului in trecut 
 

Asezată în Câmpia Romanaţiului, pe malurile râului Olteţ, localitatea Bals a cunoscut de la începuturile 
sale, o intensă activitate economică, bazată pe cultura plantelor si cresterea animalelor. Locuitorii acestei 
localităţi, se mai ocupau cu albinăritul (datorită întinselor plantaţii de salcâmi), cu mestesugurile si comerţul.  

Suprafeţele de teren folosite pentru agricultură s-au extins mereu, prin defrisarea arborilor din pădurile 
care ocupau o mare suprafaţă în localitate, pe Dealul Chiliei, Dealul Viilor, spre Măinesti, în vestul Balsului spre 
Spineni, precum si zăvoaiele ce se întindeau în văile Olteţului, Geamărtăluiului, Bălsiţei.  

Locuitorii Balsului cultivau mei, grâu, orz, ovăz, mai puţin secară, porumbul mai târziu, iar pe 
suprafeţe mici: inul, cânepa, floarea-soarelui.  

Pe lângă cultura plantelor, în fiecare gospodărie se cresteau animale mari si mici (oi, capre, porci). 
Păstoritul oilor se desfăsura în satele unde locuiau stăpânii lor, iar cresterea vitelor mari era legată de păsunile 
satului. Stăpânii de oi se ocupau în acelasi timp si cu cresterea vitelor mari, a porcilor, dar si cu cultivarea 
pământului. Producţia de lână era folosită în asigurarea îmbrăcămintei, iar carnea, laptele etc., pentru hrana 
membrilor gospodăriei.  

O altă ramură importantă a agriculturii ara albinăritul. Albinele se ţineau în stupi, în trunchiuri de 
copaci, în prisăci, care erau în păduri. Albinăritul avea o importanţă deosebită pentru că mierea era folosită în 
alimentaţie, iar ceara se folosea la iluminat.  

Mai târziu, aceste produse vor fi folosite spre comercializare.  
După secolul al XVIII-lea, în Bals, baza economică va fi producţia animală si cea agricolă, ca apoi 

caracterul agricol să se împletească cu cel meşteşugăresc şi industrial.  
În Balş, pe dealurile Chiliei, în dealul Viilor, se aflau livezi cu pomi roditori şi plantaţii cu viţă de vie 

ce ocupa suprafeţe mari pe aceste dealuri, dar şi în satele Corbeni, Mâineşti, Spineni şi în gospodăriile 
locuitorilor.  

Dezvoltarea intensă a creşterii vitelor şi agriculturii a determinat şi avântul meşteşugurilor şi apoi a 
industriei. În perioada medievală, agricultorii erau şi meşteşugari, producându-şi singuri cele necesare în 
gospodărie, inclusiv uneltele de muncă. Dar exista şi activitatea ce se desfăşura pe marile domenii unde, alături 
de ţărani, existau şi robii ţigani, pricepuţi în prelucrarea metalelor.  

Ei făceau arme, unelte, potcoave. Un număr destul de mare de robi ţigani se găseau şi în Balş, pe cele 
două moşii mari: Vulpeni şi Balş.  

Unii dintre agricultori începuseră să se specializeze în anumite meserii: lemnari, fierari, dogari, 
potcovari. Numărul meşteşugarilor la sate era în creştere. Meşterii deţineau şi pământ în agricultură, dar 
principala lor ocupaţie devenise meşteşugul.  

Datorită avântului agriculturii şi a abundenţei de cereale s-a dezvoltat industria morăritului. Dacă la 
început sfărâmarea boabelor se făcea cu ajutorul râşniţelor, treptat s-a trecut la folosirea morilor de apă care au 
existat şi pe valea Olteţului.  

Pe lângă agricultură, un rol important în creşterea puterii economice a localităţii, o reprezenta 
dezvoltarea meşteşugurilor şi comerţului.  

Tot mai mult au fost intensificate legăturile comerciale între localnici şi negustorii ce coborau pe valea 
Olteţului. „Balşul devenise „vad comercial” pentru toate satele din jur, atrase de înfiinţarea în septembrie 1865, 
a Târgului Săptămânal.”  

Localitatea Balş se dezvoltă ascendent din punct de vedere economic, Balşul fiind favorizat de aşezarea 
sa geografică, aflat la întretăierea a două drumuri importante şi anume: şoseaua naţională şi drumul de pe valea 
râului Olteţ.  



Comerţul în majoritatea cazurilor se făcea, la început de către ţărani, aducând la oraş produse ale 
animalelor (lapte, brânză, carne, lână), produse agricole (grâu, porumb, miere, ceară), vin, şi cumpărau de la 
oraş stămburi, bumbac, iar de la târgul săptămânal, care avea loc sâmbăta în Balş, cumpărau vite. Comerţul era 
mult legat de existenţa târgurilor şi a bălciurilor. La Balş bâlciul avea, şi are loc şi în prezent, pe data de 8 
septembrie, de Sfânta Marie Mică, când oamenii din 30- 40 de sate învecinate, veneau cu mic cu mare la bâlci. 

La începutul sec. al XIX-lea, Balşul cunoaşte o mare dezvoltare. În general, el ocupă „locul al doilea în 
judeţul Romanaţi, locul al treilea în Oltenia, locul al şaselea în Ţara Românească şi al paisprezecelea în 
Principate. 

Fiind o mare aşezare, Balşul, era reşedinţa Plăşii Olteţu din Judeţul Romanaţi. În componenţa 
administrativă a Balşului erau incluse şi unele sate care înainte erau independente, aşa cum au fost: Corbeni, 
Mirila, Teişu. Dintre ele, Mirila va deveni mai târziu, sat al comunei Bobiceşti, iar Corbenii şi Teişul vor rămâne 
cartiere ale Balşului, cătune rămânând Măineşti şi Bălşiţa.  

In Balş, a fost ridicată de către oamenii înstăriţi (Uniunea Negustorilor) „Hala de carne şi peşte”, între 
anii 1938-1939.  
            Dintre unităţile bancare înfiinţate amintim:  

Banca Populară Asigurarea Viitorului din Balş, înfiinţată la 16 martie 1902. 
Banca Comerţului sucursala Balş, înfiinţată la 1 mai 1912. 
Banca de Scont, înfiinţată în aprilie 1921. 
În cătunul Vârtina s-a înfiinţat în 1919, Banca Populară „România Mare”. 
Mai târziu ia fiinţă în Balş, o sucursală a Băncii Naţionale. 

            La începutul secolului XX, se pun bazele multor ateliere care vor cunoaşte o mare dezvoltare.  
Dezvoltarea industrială la Balş, culminează cu înfiinţarea Atelierului de tinichigerie - „Dumitrescu şi 

fiii”,al lui Vasile Dumitrescu ( tatăl scriitorului Mihail Drumeş), care va fi nucleul viitoarei Fabrici Metalurgice 
„Balşul”, înfiinţată în secolul al XX-lea.  

Prin extinderea Atelierului de tinichigerie a luat fiinţă Fabrica Metalurgică Balşul. 
Aici se produceau: maşini de gătit de diferite tipuri, sobe metalice, uşi de sobă de teracotă, fiare de 

călcat pe cărbune, mobilier metalic, apreciate în toată ţara.  
Fabrica a contribuit la dezvoltarea oraşului Balş, devenind astfel, o localitate importantă şi cunoscută 

în ţară. Totuşi, lipsa de piese pe care le aducea de la Ploieşti, a făcut să se înfiinţeze în anul 1934, Turnătoria 
din fontă în cadrul Fabricii Balşul. Astfel, se măreşte gama de produse, incluzând tucerie comercială, fiare de 
călcat, uşi de sobă de teracotă în 22 de modele, fiind unica fabrică din ţară care deţinea monopolul în 
fabricarea uşilor la sobele de teracotă.” 

La 11 iunie 1948, „Fabrica metalurgică Balşul”, a trecut în proprietatea statului român cu numele 
„Jiul”.  

În anul 1950, a luat fiinţă Întreprinderea de Industrie Locală (I.I.L.), a doua întreprindere ca vechime 
după fabrica „Jiul” din Balş.  

I.I.L.avea secţii de tâmplărie, textile, chimice. Ca în orice orăşel de provincie, existau şi în oraşul Balş, 
meseriaşi de toate categoriile; unii lucrau individual, alţii lucrau în ateliere mari.  

„Astfel, în 1952, se înfiinţează Cooperativa de Consum „Libertatea”. 
Desprinderea de la Cooperativa de Consum „Libertatea”, a secţiilor de frizerie, croitorie, cizmărie, a 

facut posibila înfiinţarea Cooperativei Meşteşugăreşti cu profil mixt „Unirea” din oraşul Balş.  
Întreprinderea de Osii şi Boghiuri Balş (I.O.B.) - azi S.C. S.M.R. S.A., „a luat fiinţă în anul 1967, 

având ca obiectiv, fabricarea de osii şi boghiuri pentru material rulant de cale ferată.  
 
Art.3 Populaţia unităţii administrativ- teritoriale Bals 
 
 Populaţia aşezării Balş a fost întotdeauna legată de teritoriul pe care l-a locuit în decursul timpului, 

preocupată fiind de dezvoltarea economică a localităţii.  
Evoluţia sa numerică în decursul timpului şi repartiţia în teritoriu au fost determinate de factorii sociali, 

economici, istorici.  
Interferenţa zonei colinare cu cea de câmpie, lunca fertilă a Olteţului care străbate întreaga zonă, 

vegetaţia din abundenţă şi existenţa solurilor fertile, au favorizat, în decursul vremurilor, aşezarea pe aceste 
meleaguri a unei populaţii relativ numeroase.  

Viaţa economică şi socială a oamenilor din această localitate, deşi în ansamblu modestă, a fost 
influenţată favorabil de existenţa oraşelor mai mari din apropiere: Slatina, Craiova, Caracal. Rezultă deci, că 
factorii socio-economici şi poziţia fizico-geografică, au favorizat dezvoltarea forţelor de producţie, care au atras 
după sine noi obiective economice, implicit necesitatea creşterii numărului de locuitori.  

Astfel, această aşezare a cunoscut pe parcursul dezvoltării sale, o serie de perioade, în care numărul 
populaţiei a înregistrat fluctuaţii destul de însemnate.  



La recensământul populaţiei din anul 2002, în Balş au fost înregistraţi 21.194 locuitori, din care 10.028 
bărbaţi şi 11.166 femei, oraşul propriu-zis numărând 19.231 locuitori, iar în cartierele componente existau 444 
locuitori (Româna), 795 locuitori (Corbeni), 724 locuitori în Teiş. 

„În anul 2004, oraşul Balş avea 22.393 locuitori (10.977 M, 11.416 F), 7591 locuinţe ( 263.101 mp 
suprafaţă locuibilă), 5126 salariaţi (2707 în industrie, 107 în construcţii, 2 în agricultură, 663 în comerţ, 49 în 
activităţi financiar-bancare, 114 în administraţia publică, 648 în învăţământ, 417 în sănătate şi asistenţă 
socială).” 

„În anul 2005, Balşul avea o populaţie de 22.192 locuitori (10.865 M, 11.327 F) 
 La Recensământul din anul 2011 - rezultate preliminare aveam: 6174 gospodarii si 16.840 locuitori 

- populaţie stabilă, din care 16.675 ortodocşi, 30 baptişti, 28 penticostali, 37 adventişti de ziua a şaptea, 50 alte 
religii, 4 fără religie, 6 atei, 5 nedeclaraţi. 

 În anul 2011, din totalul populaţiei stabile din oraşul Balş (16.840 locuitori), 16.452 vorbeau ca limbă 
maternă limba română, 3 limba maghiară, 378 limba romani, 6 alte limbi materne. 
 
 3.1. Aspecte de geografie urbană  

 
Organizarea spaţiului urban pe zone funcţionale.  
Prezenţa mai multor funcţii în aceeaşi aşezare, este una din trăsăturile cele mai caracteristice ale 

oraşelor. Zonarea funcţională a oraşului influenţează în mod direct celelalte aspecte ale vieţii urbane: repartiţia 
populaţiei, mobilitatea zilnică a acesteia pe direcţiile majore ale transportului public, distribuţia necesarului de 
apă şi energie etc.  

În ordine evolutivă, în oraşul Balş, s-au conturat următoarele zone funcţionale: 
Zona rezidentiala, zona commercial-mestesugareasca, zona cultural, central civic, zona de transport, 

zona industrial, zona agricola, zona de agrement.  
Zona rezidenţială a oraşului Balş, ocupă oraşul propriu-zis, a cărui suprafaţă construibilă este de 272,37 

ha. Aşa cum am mai spus, oraşul Balş, are în componenţa sa mai multe sate şi cătune, asimilate drept cartiere. 
De aceea, există o mare diferenţiere în privinţa spaţiului, a dotărilor edilitare şi a tipurilor de clădiri. Aceste sate 
sunt dispersate în jurul centrului nou, cât şi al celui vechi. În ele predomină curţile cu grădini. Majoritatea 
locuinţelor sunt construite cu un nivel sau chiar două.  

Astăzi, există 47 de străzi, grupate în 7 cartiere sau zone mari: „Teiş”, „Turnuri”, „Monument”, 
„Jiul”(„Oraşul Nou”), „Centru”, „Vârtina”, „Româna”.  

În prezent, prin proiectul Consiliului Local Balş de reabilitare şi reamenajare a cartierului „Oraşul 
Nou”, sunt în curs de amenajare parcări moderne, fântâni arteziene şi dotări cu mobilier urban, terenuri de joacă 
moderne, containere şi pubele pentru deşeuri. 

Structura urbanistică . Fizionomia oraşului Balş  
Particularităţile fizionomice ale unui oraş sunt determinate de o serie întreagă de cauze: specificul 

cadrului natural, caracteristicile dezvoltării teritoriale de-a lungul timpului, tradiţia etnografică, aceste 
particularităţi punând în evidenţă două elemente componente de bază: textura oraşului şi profilul acesteia.  

Textura oraşului (trama stradală sau planul), este determinată de condiţiile de aşezare (topografia 
locală), de particularităţile dezvoltării istorice, de evoluţia zonării funcţionale interne, structura populaţiei, însă 
elementul principal care determină orientarea axei principale a tramei stradale, este poziţia geografică, deoarece 
direcţionează principalele artere de legătură cu celelalte centre urbane şi cu aşezările rurale înconjurătoare.  

Astfel, în Balş, se disting: strada Nicolae Bălcescu continuată cu strada Nicolae Titulescu (axa sau 
artera principală de legătură spre oraşele Craiova şi Slatina), strada Gheorghe Vasilescu (spre comuna Iancu-
Jianu), strada Cireşului (spre Vulpeni), precum şi străzi cu rol secundar în structura urbană.  

Aşezat pe malul unui râu cu debit mic şi de o importanţă economică redusă, oraşul Balş a fost puţin 
influenţat în orientarea axelor planului de Olteţ, impunându-se o orientare mai degrabă transversală (E-V) a 
arterei stradale principale, faţă de râu (N-S).  

Oraşul Balş s-a dezvoltat pe ambele maluri ale Olteţului, mai întâi pe dreapta, iar mult mai târziu, 
începând cu secolul al XIX-lea, pe stânga, aşa încât astăzi, el este dezvoltat perpendicular pe Olteţ, de-a lungul 
principalei artere rutiere, drumul european E 547 (fost E 70), de unde denumirea de „oraş-stradă” sau „oraş-
linear”.  

Strada urbană constituie elementul component principal al texturii, făcând posibilă desfăşurarea întregii 
game de activităţi umane specifice oraşului. Străzile sunt diferite ca origine. Cele mai vechi sunt cele de legătură 
cu zonele vecine.  

Odată cu creşterea teritorială a oraşului au apărut numeroase străzi, noi străzi de extindere urbană, de 
acces la locuinţe. 

 Fiind un oraş de talie mică, Balşul nu are străzi cu o anumită funcţionalitate, ci în general, ele au 
funcţii mixte, în special strada Nicolae Bălcescu, numită sugestiv strada „Principală”, pe care sunt amplasate 
aproape toate obiectivele industriale, comerciale, bancare, culturale, sanitare şi de învăţământ din oraş. 



 
Art.4 Infrastructură 

 
Orasul Bals dispune de o retea stradala in lungime de 49 km si de un numar de 47 de strazi. 
Orasul Bals, prin asezarea sa geografica, reprezinta o zona de intersectie a magistralelor nationale si 

judetene de transport, care leaga vestul judetului Olt de celelalte zone. Reteaua de transport existenta in zona 
asigura legatura cu toate retelele oraselor vecine, precum si cu cele din tara prin drumul national si european.  

Accesul in oras se face prin vest si est pe drumul  national DN 65 (E574), iar prin sud si nord pe 
drumul national DN 64.  

Reteaua de drumuri mai are in alcatuire si drumurile judetene DJ 643 : Bals- limita judetului Dolj si DJ 
643 A: Osica-Bals-Velesti(Vl), precum si drumuri comunale asfaltate in procent de 70%. 

Orasul Bals se afla pozitionat in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste potentialul: 
� Mun. Slatina  - 25km, 
� Mun. Craiova  - 25km, 
� Mun. Caracal  - 35 km, 
� Mun. Dragasani - 40 km. 

Din centrul orasului se parcurg 110 km pana la cea mai importante cale de acces, Autostrada A1 
Bucuresti- Pitesti. 

 
4.1. Transportul feroviar  

Transportul feroviar, de marfa (CFU SMR) si calatori, se deruleaza in principal pe magistrala Bals – 
Craiova, dar si pe traseul Bals – Bucuresti Nord. Circula zilnic 12 trenuri personale, accelerate si rapiduri care 
leaga Bals de Craiova, iar 3 trenuri accelerat circula zilnic spre sud, spre Bucuresti Nord. In ceea ce priveste 
transportul feroviar de marfa, acesta este foarte bine dezvoltat si beneficiaza de o infrastructura moderna si 
adaptata tuturor categoriilor de servicii solicitate. 
 
4.2. Transportul aerian 

La 25 km de orasul Bals se gaseste Aeroportul International Craiova  asigurand legaturi aeriene catre 
toate orasele importante din Italia, Grecia si Germania, cat si pentru intreaga regiune Oltenia, fiind cea mai 
apropiata poarta aeriana pentru judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. 

Aeroportul poseda o pista de aterizare si decolare in lungime de 2500 metri si are o capacitate de 
operare de 600 pasageri / ora. 

 
4.3.Transportul public urban - este asigurat de microbuze si taxiuri particulare. 
 
4.4. Telecomunicatiile 

Infrastructura de telecomunicatii din orasul Bals este bine dezvoltata, societatile care actioneaza in 
acest domeniu oferind servicii similare celor din Uniunea Europeana. In ultimii 5 ani domeniul 
telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si 
promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de dezvoltare s-a 
inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul 
telecomunicatiilor este inca departe de a fi epuizat.  
 
Art.5 Rangul unitatii administrativ-teritoriale :  

BALS – ORAŞ de rangul III, conform Legii nr. 351/2001. 

Art.6 Autoritatile administratiei publice locale, sediul acestora, numarul si structura 
politica a Consiliului local si data constituirii acestuia 
 

Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală, sunt următoarele : 
Primarul oraşului Bals, ca autoritate executiv- str. Nicolae Bălcescu, nr. 14 
Consiliul Local al oraşului Bals ca   autoritate deliberativă-  str. Nicolae Bălcescu,   nr. 14. 
Consiliul Local compus din consilieri si primarul sunt alesi prin vot universal egal, direct si liber 

exprimat, in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale. 



           Consiliul Local si primarul functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile 
publice din orasul Bals, in conditiile legii.  

Consiliul Local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu 
exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. 
  Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de 
razboi sau catastrofa. 
  Consiliul Local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a 
consiliului nou-ales. 
     Consiliul Local se intruneste in sedinte ordinare lunar, la convocarea primarului. 
   Consiliul Local se poate intruni in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin doua 
treimi din numarul membrilor consiliului. 
   Sedintele Consiliului Local sunt conduse de un consilier ales conform Regulamentului de functionare a 
Consiliului.  
             Primul Consiliu Local ales in mod democratic, dupa Revolutia din decembrie 1989, a fost legal 
constituit in sedinta din 01.03.1992. 
             In anul 2000 Consiliu Local s-a constituit la data de 22.06.2000 avand un numar de 21 de consilieri 
locali. 
             La alegerile locale din 10 iunie 2012 au fost aleşi 19 consilieri locali. 

În cadrul Consiliului Local funcţionează 4 comisii de specialitate, pe principale domenii de activitate : 
comisia buget-finanţe, comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului, comisia de învăţământ - cultură şi 
comisia juridică. 

DATA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL BALS - IUNIE 2012 

Art.7 Principalele institutii care functioneaza pe raza oraşului Bals:  

7.1. Institutii publice: 
 
Primăria Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14 
Judecătoria Balş, str. N. Bălcescu, nr. 1  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Balş 
Poşta Balş, str. N. Bălcescu, nr. 10 (2013) 
Gara C.F.R. Balş 
Jandarmeria Balş 
Poliţia Balş 
Administraţia Finanţelor Publice 
Detaşamentul de Pompieri Slatina, Garda nr. 2 Balş 
 
7.2. Institutii bancare 
 
C.E.C. Bank S.A. 
BANCA TRANSILVANIA (B.T.), str. N. Bălcescu, bloc 26 AB, parter 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - B.C.R., str. N. Bălcescu, nr. 186 
RAIFFEISEN BANK 
B.R.D.-G.S.G. (BANCA ROMÂNĂ de DEZVOLTARE 
Banca Cooperatistă „ALBINA” Slatina - Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDIT COOP. 
 
7.3 Alte institutii de stat si private importante din orasul Bals: 
 
Societati de asigurari: ASIROM, ARDAF, ASIBANK, OMNIASIG; 
Hoteluri: Hotelul Central 
Pensiuni: Pensiunea Saru, Pensiunea Spineni 
Altele: Baza sportiva INSTIRIG 
 
7.4. Invatamant 

 
În 1971, ca urmare a creşterii populaţiei oraşului, a crescut şi numărul unităţilor de învăţământ: 9 

grădiniţe şi cămine, 5 şcoli generale cu clasele I-VIII, 1 liceu de cultură generală (Liceul Teoretic), 2 licee de 
specialitate (Liceul Agricol, Liceul Industrial nr. 1), 2 şcoli speciale (Şcoala de fete, Şcoala de băieţi).  



Învăţământul liceal, a cunoscut în ultimii ani transformări importante ale structurii, în sensul 
specializării acestora.  

În oraşul Balş funcţionează următoarele şcoli generale:  
Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26  
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Balş (Vârtina), str. Tudor Vladimirescu  
Şcoala Gimnazială nr.3 (Româna), str. Crinilor, nr. 1  
Scoala Gimnaziala Mihail Drumes 
În anul 2011, în Balş existau: 10 grădiniţe, 4 şcoli generale cu structuri, 1 Liceu Teoretic (cu clasele I-

XII), 2 Colegii Tehnice(din care unul are clasele I-XII, celălalt are clasele IX-XII), 2 şcoli - învăţământ special.  
 

7.5. Sanatate 
 
În prezent, în Balş, funcţionează Spitalul Orăşenesc (200 de paturi), cu construcţie proprie şi cu o bună 

dotare a cabinetelor (pediatrie, interne, boli cronice, chirurgie, ginecologie). Asistenţa sanitară era asigurată în 
anul 2012, de 30 medici, 83 cadre medii şi 42 infirmiere.  

În anul 2006 laboratorul Radiologie a primit noi aparate. 
 În anul 2007 Laboratorul de Analize a fost dotat cu aparatură nouă, ca şi secţiile de Fizioterapie, 

Obstretică-Ginecologie.  
În anul 2008, Compartimentul Urgenţă a fost dotat cu aparatură din fondurile alocate de Banca 

Mondială. 
Din fonduri europene a fost echipat şi modernizat în anul 2012, serviciul Ambulatoriu (Policlinica). 
Reţeaua sanitară este completată de un Dispensar urban de circumscripţie cu 2 profile (Adulţi, Copii), 3 

dispensare şcolare, 3 cabinete ale societăţilor comerciale, 1 laborator de analize ale sângelui în cadrul spitalului, 
o staţie de salvare.  

În oraş funcţionează în sistem privat 13 cabinete de specialitate: 7 cabinete stomatologice, 2 cabinete 
de medicină internă, 3 cabinete de obstetrică-ginecologie, un cabinet de cardiologie, 14 cabinete medicale de 
familie, 8 farmacii, 3 laboratoare de analize medicale.  

 
7.6. Instituţii culturale 
 
Casa de Cultură din Balş, str. Nicolae Titulescu, nr. 10 ( 2012)  
Casa Tineretului din Balş, str. N. Bălcescu, nr. 18 ( 2012)  
Biblioteca orăşenească „Petre Pandrea” din Balş 
Clubul Copiilor din Balş (2012)  
 
7.7. Evenimente culturale cu caracter traditional:  

Anual, in luna iunie are loc festivalul etnofolcloric Pomul Vietii. 
            Un eveniment local important este Festivalul Toamnei,  ce are loc in octombrie, iar pe 8 septembrie de 
Sfanta Maria Mica se desfasoara balciul anual. 

 
7.8. Asistenta sociala 

 
In ceea ce priveste asistenta sociala, la nivelul orasului Bals functioneaza un serviciu de asistenta 

sociala, in cadrul Primariei, care face parte din serviciul Administratie Publica Locala. 
Pe teritoriul orasului isi desfasoara activitatea Asociatia “Romi Bals” care sustine drepturile romilor. 
In perioada 2008-2015 reabilitarea si/sau crearea -  prin amenajarea unor spatii existente  -  a 

infrastructurii sociale se va face prin:   
- centre  de  ingrijire  a  copiilor,   
- centre  pentru batrani,   
- centre  de  asistenta  pentru  persoanele  cu  deficiente,   
- centre  pentru  tineret, persoane aflate in dificultate etc,  
- dotarea lor cu echipamente specifice,  
- achizitionarea de echipamente de informare si comunicare. 
 

Art.8 Mass-Media 



 La nivelul orasului Bals exista trei statii de televiziune si internet prin cablu: R.D.S.- R.C.S., U.P.C.- Romania 

si DIABI COM. 

             Presa este reprezentata prin corespondenti ai publicatiilor judetene Gazeta Oltului si Gazeta Noua.  

 
Art.9  Monumente istorice şi de cult 
 
Biserica „Sfântul Dumitru” din Balş 
Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” ( 2013) 
Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, strada Popa Şapcă, nr. 30 
Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
Biserica filială „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Vârtina 
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din cartierul Teiş, Balş 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Corbeni-Balş 
Mănăstirea Măineşti din Balş - Schitul Măineşti (2012) 
Monumentul Eroilor 
 

Art.10 Sport 
 
- Cluburi Sportive: Club Sportiv Fotbal Club Bals 2007  
- Baza sportiva INSTIRIG 
 
Art. 11 Turismul 

 
Oraşul Balş, prin amplasarea geografică în zona de câmpie, nu beneficiază de o dezvoltare prea mare a 

turismului, având puţine obiective naturale: valea şi lunca Olteţului, Balta Gării.  
De asemenea, fiind un oraş de talie mică, Balşul nu are obiective antropice (create de om) importante la 

nivel naţional, ci doar local şi regional.  
Astfel, printre obiectivele turistice de pe raza localităţii Balş, enumerăm: Biserica Sf. Dumitru de pe str. 

Gheorghe Vasilescu - monument istoric, catedrala Sf. Apostoli Petru si Pavel pe str. Nicolae Bălcescu, lângă 
Pod, biserica Sf. Paraschiva de pe str. Popa Șapcă, Mănăstirea Măineşti, Monumentul Eroilor construit în anul 
1927, Podul Vechi peste râul Olteţ, construit în 1897, precum şi multe case vechi, unele dintre ele declarate 
monumente istorice, construite la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, aflate pe strada Nicolae 
Titulescu şi str. Nicolae Bălcescu.  

De asemenea, la câţiva km de oraş se află Pădurea Sarului - o adevărată oază de recreere, cu un popas 
turistic „European TransSaru”, cu terasă, restaurant şi locuri de cazare 

Parcul Central, situat pe malul stâng al Olteţului, frumos amenajat şi modernizat, constituie un loc de 
odihnă şi recreere, cu posibilitate de a realiza drumeţii în lunca Olteţului. 

La nivelul oraşului Balş, funcţionează mai multe agenţii de turism şi firme de transport intern şi 
internaţional:  

- Agenţia de Turism „PREMIER” (str. Nicolae Bălcescu, nr. 18 - Casa Tineretului, etaj 1), organizează 
excursii în ţară şi străinătate, vacanţe, bilete de odihnă şi tratament, tabere şcolare, concedii de relaxare, vacanţe 
la schi în toate staţiunile europene şi nu numai, pachete de Revelion, Crăciun şi Paşte, transport cu autocar şi 
avion, toate rutele interne şi internaţionale. 

- Agenţia de Transport „ELITUR TRANS S.R.L.”, are sediul central în oraşul Balş, str. N. Bălcescu, 
nr. 2A, care se ocupă cu transport intern şi extern, închirieri microbuze şi autocare, coletărie, bilete de avion şi 
autocar, traduceri legalizate, apostile Haga etc.  

- Firma „CDI AIR-BUS LINES INTERNAŢIONAL S.R.L.” (str. N. Bălcescu nr. 18 - Casa 
Tineretului, parter), cu sediul central la Bucureşti, punct de lucru Balş (Agenţie de voiaj), se ocupă cu vânzare 
bilete de avion, bilete autocar, asigurări medicale, RCA, PAD etc.  

- Agenţia „SAIZ TOURS” - Transport internaţional de persoane, str. N. Bălcescu;  
- Agenţia de voiaj „S.C. POPTUR S.R.L.”, înfiinţată în anul 2004, cu sediul în str. N. Bălcescu nr. 7 

(vechiul Complex „Unirea”), organizează transporturi internaţionale, pachete turistice (autocar şi avion), 
înmatriculări auto, asigurări auto, CASCO, pensii private etc.  

Art.12. Servicii de utilitati publice existente : 
12.1. Alimentarea cu apa  



             Este distribuită pe vatra oraşului venind din două fronturi de captare: de la Balaura-Spineni şi de la 
Pietriş (comuna Baldovineşti), adusă prin conducte de aducţiune, cu o lungime de 10 km. Fiecare dintre cele 
două fronturi de captare au un volum de 45 l/s, umplând bazinul gigantic de înmagazinare a apei cu un volum de 
2500 mc.  
            Apa potabilă este epurată înainte de trimitere la utilizatori, la staţia de epurare cu treaptă mecanică, cu un 
ritm de 120 l/s, care are un proiect de extindere pe viitor cu treapta mecanică-biologică, cu o capacitate de cca 
200 l/s.  

La Recensământul populaţiei şi locuinţelor din oct. 2011– rezultate preliminare, 6228 (80,9 %) din 
locuinţele din Balş aveau alimentare cu apă potabilă. 

In orasul Bals, alimentarea cu apa se realizeaza de catre Aquatrans Bals S.A., regie autonoma aflata in 
subordinea Consiliului Local Bals. 

  
12.2. Reteaua de canalizare 

 
De asemenea o importanţă deosebită în creşterea calităţii vieţii oraşului şi implicit a locuitorilor săi, o 

are serviciul de salubritate care se ocupă cu epurarea, canalizarea apelor uzate şi cu evacuarea deşeurilor.  
In Balş exista 2 staţii de tratare ape uzate cu clor gazos, cu o capacitate de 3500 mc/zi fiecare. 
La Recensământul din 2011 - date preliminare, 5953 de locuinţe (77,3%) erau racordate la reţeaua de 

canalizare în oraşul Balş.  
Canalizarea apelor uzate, industriale şi menajere, precum şi a apelor pluviale, se face în sistem unitar 

printr-o reţea de canalizare cu o lungime de 13 km cu deversare în râul Olteţ (direct şi indirect).  
         Reteaua de canalizare este in curs de extindere, existand un proiect in acest sens, pentru a evita 

deversarea deseurilor necontrolata si poluarea mediului inconjurator, in prezent regasindu-se pentru 65% din 
teritoriu. 
12.3. Alimentarea cu gaze naturale 

Racordarea oraşului Balş la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor naturale (gaz metan), s-a realizat 
în anul 1987, ajungând în anul 1992 la o lungime de 5,6 km în intravilan, cu extindere continuă.  

În oraşul Balş, alimentarea cu gaze naturale se realizează de către DISTRIGAZ SUD S.A. - formaţia 
operativă de lucru nr. 4 (S.C. G.D.F. SUEZ Energy România S.A.).  

În prezent, în Balş, reţeaua de gaze naturale are o lungime de 39,3 km şi 3227 mii nmc/an gaze naturale 
distribuite.   
12.4 Alimentarea cu energie electrica si iluminatul public 

Distribuţia şi furnizarea energiei electrice este asigurată de S.C. Electrica S.A. (S.C. CEZ Vânzare 
S.A.).  

În perioada 1994 – 2008, sistemul de iluminat public în oraşul Balş, a fost reabilitat şi modernizat la 
iniţiativa Administraţiei Publice Locale. În cadrul acestui amplu program de reabilitare, modernizare şi 
extindere a iluminatului public din oraşul Balş, au fost realizaţi 9,4 km, beneficiind toţi locuitorii oraşului.  

În prezent, reţeaua de iluminat public din Balş are o lungime de peste 56 km.  
La recensământul din 2011 - rezultate preliminare, 7645 locuinţe (99,3%) aveau instalaţie electrică .  

 
12.5. Alimentarea cu energie termica 

Încălzirea zonelor de locuinţe şi a instituţiilor, se realiza înainte şi după 1990, în sistem centralizat, 
agentul termic fiind apa fierbinte furnizată de Centrala electrică de termoficare (CET), a oraşului. 

 Distribuirea centralizată a energiei termice se face numai în partea estică a oraşului.  
12.6. Serviciul de colectare, transport, depozitare si salubrizare stradala si a locurilor 
publice - se realizeaza de catre SC SALUBRIS SA. 
 
12.7.Serviciul de desfacere publică prin piaţa agro-alimentară şi de animale 

 
Pentru buna aprovizionare a populaţiei oraşului Balş cu produse proaspete, legume, fructe, păsări, lapte 

etc., funcţionează 2 pieţe (una în centrul oraşului, alta în zona Turnuri).  
„Piaţa Centrală” din str. Popa Șapcă a fost refăcută şi au fost amenajate adăposturi în incinta clădirii 

pentru vânzarea produselor lactate.  
Sâmbăta funcţionează în localitate un „târg săptămânal” unde locuitorii oraşului, cât şi cei din satele 

învecinate, vin să vândă şi să cumpere cereale, cherestea, animale etc. Târgul a fost înfiinţat în septembrie 1865 
şi funcţiona într-o altă locaţie, pe str. Plopului.  
 



Art.13. Economia 
 
13.1. Industria si Serviciile 
 

Procesul de restructurare a economiei româneşti după anul 1990, generat de declinul activităţilor 
industriale, îndeosebi ale industriei grele, a afectat profund şi oraşul Balş, oraş mic, cu activităţi 
monoindustriale.  

Diminuarea numărului locurilor de muncă în întreprinderile industriale, în condiţiile în care numărul 
locurilor de muncă în activităţile terţiare nu a crescut suficient de mult pentru a absorbi forţa de muncă din 
industrie, a făcut ca ţara noastră, şi implicit această localitate, să se confrunte cu un fenomen unic în Europa, şi 
anume migraţia definitivă a populaţiei de la oraş la sat, dar şi o „migraţie de week-end şi concedii” ale 
citadinilor, care şi-au redobândit pământul moştenit în parcele mici de terenuri, care se adaugă celor care 
practică o agricultură de subzistenţă.  
            Ca mai în toate oraşele ţării noastre şi în oraşul Balş au avut loc transformări esenţiale, începând cu anul 
1990, când o serie de unităţi economice îşi modifică forma de proprietate şi îşi restructurează activitatea şi 
personalul lucrător.  

În economia oraşului Balş, industria a continuat să aibă după anul 1995, o pondere însemnată, 
reprezentată prin agenţi economici cu capital integral sau majoritar de stat, fiind înregistrate 8 societăţi 
comerciale şi 2 regii autonome. Paralel îşi desfăşoară activitatea 217 agenţi economici cu capital privat. 

Din principalele ramuri ale economiei, cu capital integral sau majoritar de stat, s-a desprins industria 
constructoare de maşini cu 3 societăţi comerciale: S.C. S.M.R. S.A., S.C. INSTIRIG S.A., S.C. TERMEX S.A., 
firme private de transport( microbuze şi taximetre), comerţul (S.C. BALŞCOM S.A.), agricultura (AGROMEC 
S.A., CHIMTEX S.A.).  

În cadrul economiei oraşului au funcţionat şi societăţi comerciale cu formă de proprietate de grup, în 
număr de trei (S.C. UNIREA SOCOM, S.C. CONSTRUCTORUL, S.C. CONSUMCOOP).  

Astfel, în oraşul Balş, în condiţiile economiei libere, marile unităţi economice (S.M.R., INSTIRIG, 
TERMEX), după multe căutări şi-au reaşezat producţia, ridicându-şi gradul competitiv la standardele actuale, 
dispunând de o piaţă mult mai largă, unde oferta răspunde cu credibilitate cererii. 

 Unităţi industriale şi de prestări servicii: 
S.C. S.M.R. S.A., str. N. Bălcescu, nr. 208 
            La data de 13.02.1991, ca urmare a Legii 15 şi 31/1991, I.O.B. Balş s-a transformat în 

Societatea Comercială „Subansambluri Material Rulant” - Societate pe Acţiuni. 
Începând cu data de 01.10.1999, a fost preluată de M. R. Investiţii Industriale Bucureşti, 

transformându-se în societate cu capital integral privat.  
În prezent (2012), are ca obiect de activitate fabricarea de subansamble material rulant pentru ţară şi 

export. 
             S.C. INSTIRIG S.A., str. Nicolae Bălcescu, nr. 192  
             S-a format din fosta fabrică I.M.A.I.A. (construită în anul 1968, care avea ca obiect de 

activitate construirea maşinilor şi utilajelor agricole).  
Începând cu anul 1990, cerinţa de utilaje agricole a crescut, în acest timp, schimbându-se denumirea în 

Întreprinderea de Mecanizare a Agriculturii (I.M.A. Balş).  
Prin HG nr. 1162/08.12.1990, privind înfiinţarea societăţilor comerciale, I.M.A. Balş, se desfiinţează, 

transformându-se în S.C. INSTIRIG S.A. Balş, societate pe acţiuni, cu capital integral de stat. 
In 1998 S.C. Instirig S.A. a trecut din categoria societăţilor cu capital majoritar de stat, în cea a 

societăţilor cu capital integral privat. 
În anul 2003, conducerea societăţii a hotărât achiziţionarea Hotelului CAMELIA de 2 stele, din 

staţiunea Jupiter, jud. Constanţa. Și tot în 2003, s-a dispus înfiinţarea Punctului de Lucru în loc. Horezu, jud. 
Vâlcea.  

Pe viitor se are în vedere achiziţionarea de noi linii tehnologice şi producerea unei game variate de 
produse cerute pe piaţă. (Sursa: S.C. INSTIRIG S.A., 2012)  
            S.C. TERMEX S.A., str. N. Bălcescu, nr. 110  
            După anul 1989, Întreprinderea „Jiul” s-a transformat în Societatea Comercială TERMEX S.A., 
păstrându-şi în general structura de fabricaţie: maşini de gătit cu combustibili solizi şi uşi de sobă de teracotă în 
22 de modele (fiind singura societate comercială cu acest profil, ce deţine monopolul uşilor de teracotă).  

În prezent, S.C. TERMEX S.A. este o societate comercială cu capital privat. 
După 1989, în oraşul Balş, au luat fiinţă o serie de societăţi comerciale, unele desfiinţându-se, altele 

existând şi astăzi.  
         S.C. ROMSTAR S.R.L, din strada N. Bălcescu nr. 89, comercializează piese auto etc.  
           IAC GROUP (International Automotive Components)  



Fabrica de componente auto din plastic - IAC Group, situată lângă S.C. S.M.R. S.A., intrată în 
funcţiune în anul 2011 şi inaugurată în 2012, produce componente pentru interioare auto-din material plastic - 
pentru uzina Ford de la Craiova şi pentru alţi producători de autovehicule. 

 
13.2. Agricultura  

 
Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei, au determinat locuitorii să practice 

o serie de activităţi preponderent agricole, cum ar fi cultivarea plantelor (cereale: grâu, porumb, orz, ovăz, apoi 
plante tehnice: floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr etc.) şi creşterea animalelor (porcine, ovine, cabaline, 
caprine, bovine, păsări de curte, albine etc.).  

Cu toate că economia oraşului Balş se raportează pe realizările din industrie, comerţ şi alte domenii 
apropiate acestora, localitatea dispune de un important fond funciar.  

După 1990, au fost înregistrate 3153 ha teren, din care agricol 2791 ha, arabil 2232 ha, păşune 460 ha, 
vii 79 ha şi livezi 27 ha.  

În anul 1992, suprafeţele cultivate cu grâu şi secară au fost de 432 ha, iar cele de orz de 27 ha.  
În anul 2005, suprafaţa agricolă a fost de 3027 ha teren agricol, dintre care 2528 ha suprafaţă arabilă 

(372 ha cultivate cu grâu şi secară, 1408 ha cu porumb, 18 ha cu cartofi, 100 ha cu legume), 10 ha livezi şi 
pepiniere pomicole, 63 ha vii şi pepiniere viticole, 426 ha păşuni; efectivul de animale număra 742 bovine, 788 
ovine, 859 porcine, 37.000 păsări.” 178  

În anul 2008, din suprafaţa totală de 4113 ha, 2497 ha era teren arabil (70% din total), 426 ha păşune, 
430 ha pădure, 79 ha vii, 14 ha livezi, 152 ha luciu de apă.  

În 2008, efectivul de animale pe categorii din oraşul Balş, declarat la Registrul Agricol, se prezenta 
astfel: 22000 păsări, 510 bovine, 425 caprine, 1950 porcine, 1050 ovine, 155 cabaline etc. 

Din totalul populaţiei active 53 de persoane lucrau în acelaşi an în agricultură.  
Partea de vest a oraşului este o zonă cu activităţi preponderent agricole.  
A.P.I.A., str. N. Bălcescu, nr. 188  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, înfiinţată prin Legea 1/2004, funcţionează în 

subordinea Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Instituţia are 42 centre judeţene şi 210 centre locale.  
Începând cu 1 ianuarie 2012, A.P.I.A. derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de 

sprijin, finanţate din Fondul European pentru Garantare a Agriculturii (F.E.G.A.).  
Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi la hectarele gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi 

Central (I.A.C.S.), şi în cadrul măsurilor de piaţă, pentru implementarea mecanismelor comerciale, conform 
Politicii Agricole Comune (P.A.C.).  

Centrul local A.P.I.A. Balş, situat în strada N. Bălcescu, nr.188, face parte din Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia.  

 Sunt arondate 19 localităţi cu peste 8000 de fermieri.  

Art.14. Patrimoniul Orasului Bals 

Potrivit Legii 215 / 2001, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si 
imobile, aflate în proprietatea publica si privata a acestuia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter 
patrimonial.Consiliul Local este acela care administrează domeniul public şi privat al oraşului deci tot el 
hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date în administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate.  Vânzarea, concesionarea sau închirierea se 
vor face prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Consiliul Local poate da în folosinta gratuita, pe 
termen limitat, bunuri mobile si imobile, proprietate publica si privata locala, dupa caz, persoanelor juridice fara 
scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau utilitate publica ori serviciilor publice. Bunurile din 
domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile; ele nu pot fi înstrainate ci doar date în 
administrare, concesionate sau închiriate în conditiile legii ; nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se 
pot constitui garantii reale; nu pot fi dobândite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei 
de buna-credinta asupra bunurilor mobile. Bunurile din domeniul privat al oraşului pot fi vândute, concesionate 
sau închiriate în condiţiile legii. Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publica 
constituie venituri la bugetul local. Închirierea bunurilor proprietate publica se aproba prin hotarâre a 
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului 
închiriat potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana 
fizica si juridica, româna sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.Toate 
bunurile care apartin unitatii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale. Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al unităţii administrativ teritoriale Bals se va constitui într-o anexa la prezentul statut 



si se va actualiza anual.În ce priveşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al unităţii administrativ 
teritoriale Bals, se va constitui într-o anexă la prezentul statut şi se va actualiza ori de câte ori este necesar. 

Art.15. Partidele Politice 

             Pluralismul in societatea romaneasca este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale. 
            Activitatea social-politica a orasului Bals este marcata de partidele politice, sindicate, de organizatii 
profesionale si organizatiile care reprezinta societatea civila, infiintate dupa Revolutia din anul 1989, ca urmare 
a pluralismului politic. 
            Dupa Revolutia din anul 1989 cele mai reprezentative partide politice, care si-au desfasoarat activitatea 
in orasul Bals, au fost: 
- Partidul Social Democrat; 
- Partidul Romania Mare; 
- Partidul National Liberal; 
- Partidul Democrat Liberal; 
- Partidul Miscarea Populara; 
-UNPR 
- Partidul Conservator 
-UDMR 
-PNR 
            In prezent cele mai reprezentative partide politice care isi desfasoara activitatea in orasul Bals sunt:  
- Alianţa Uniunea Social Liberala (USL) – 5 membri Partidul National Liberal (PNL) 
                                                                  -  6 membri Partidul Social Democrat (PSD) 
                                                                  -  1 membru Partidul Conservator (PC) 
- 5 membri Partidul Democrat Liberal (PDL) 
- 2 membri Partidul Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD) 
 
Art.16. Conform Ordonantei nr.53/2002, persoanele nascute in orasul Bals primesc, la 
implinrea varstei de 18 ani, titlul si cerificatul de fiu/fiica al orasului Bals, in cadrul unei 
festivitati care se organizeaza de catre primar. 

Art.17. Acordarea titlului de cetăţean de onoare a oraşului Bals  

 Se confera titlul de „Cetatean de Onoare al Oraşului Bals” si Diploma de Cetatean de Onoare, însotita 
de cheia orasului Bals, persoanelor române sau straine, importante sau reprezentative pentru oraşul Bals, cu 
merite deosebite pe plan politic, economic, social, educational, cultural, artistic si sportiv si celor care au merite 
deosebite obtinute împotriva catastrofelor si în situatii de urgenta, în functie de urmatoarele criterii :  

 - profesionalism, abnegatie, demnitate si corectitudine în onorarea rosturilor de specialisti într-un 
anumit domeniu de activitate;  

-  exceptionala activitate didactica, pedagogica, publicistica, stiintifica, pusa în slujba locuitorilor 
oraşului Bals;  

- activitate remarcabila în domenii de activitate diferite, menite a schimba imaginea oraşului Bals în 
plan national si a României în lume;  

-  activitate recunoscuta în domeniul cercetarii;  
-  sustinerea si mediatizarea diferitelor evenimente locale;  
-  participare activa, maiestrie si rezultate deosebite în viata sportiva;  
- patriotism, certa verticalitate, moralitate, talent si spirit organizatoric, fermitate, statornicie si credinta 

în slujirea intereselor orasului. 
 Cetatenii de onoare nu vor beneficia de drepturi banesti sau de scutiri de la contributii locale, ei fiind 

onorati doar prin diplome si popularizare în presa locala, judeteana si nationala, precum si în rândul cetatenilor 
si elevilor din şcolile balsene si din zona.  

Pierderea sau retragerea acestui titlu va interveni doar în cazul în care persoana care l-a dobândit aduce 
grave prejudicii materiale, morale, sau de natura penala comunitatii care l-a onorat.  

Vor fi acordate si titluri de "Cetatean de onoare" post-mortem, respectându-se aceleasi criterii.  
Pot fi acordate, de asemenea, "Diplome de excelenta " si "Diplome de onoare", anumitor persoane care, 

prin activitatea profesionala, dar mai ales extraprofesionala, depusa de-a lungul anilor, s-au pus în slujba 
comunitatii locale.  



Art.18. Referendum  şi adunări cetăţeneşti 

Cetatenii oraşului Bals pot fi consultati, în conditiile legii, prin REFERENDUM, in conditiile legii. 

Art. 19.Relaţii de parteneriat 

              Cooperarea cu persoane juridice romane sau straine se realizeaza pe baza de acord de cooperare, 
relatiile de cooperare fiind initiate de catre una din parti, pe baza de scrisoare de intentie. Principiile si 
reglementarile care stau la baza acordurilor de cooperare, vor fi in concordanta cu prevederile art.36, alin. 7, din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.Cooperarea se stabileste in vederea realizarii in comun a 
unor actiuni de promovare a potentialului economic local, de sustinere a unor interese comune, privind 
dezvoltarea durabila, precum si in vederea finantarii unor actiuni initiate la nivel local. 
   Cooperarea in vederea finantarii in comun a unor obiective de investitii, se realizeaza numai in cadrul 
unor programe de finantare existente, cu surse de finantare identificate prin program, pe baza de declaratie de 
parteneriat, pentru realizarea unui anumit proiect de investitii sau de promovare a unor domenii din cadrul vietii 
economico-sociale a orasului. 
   Cooperarea cu organizatiile nonguvernamentale, se realizeaza pe baza de proiecte initiate in comun, in 
cadrul programelor de finantare existente, pe baza de declaratie de parteneriat si contract de parteneriat sau 
scrisoare de sustinere a uneia din parti de catre cealalta parte. 
   Relatiile de parteneriat se vor stabili in vederea promovarii unor interese comune ale unitatilor 
administrativ-teritoriale, care isi manifesta dorinta de initiere a acestui tip de relatii. Parteneriatul se va stabili pe 
baza de protocol de colaborare sau acord bilateral, in care se vor prevede reguli de functionare a parteneriatului, 
drepturile si obligatiile partenerilor, termene de valabilitate ale protocolului. 
   Protocolul de cooperare sau acordul bilateral va respecta prevederile Legii 215/2001 privind 
administratia publica locala si a celorlalte acte normative in vigoare, in domeniu. 
   Cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate se va 
realiza pe baza de acord, de cooperare sau asociere, in care vor fi prevazuti termenii cooperarii sau asocierii 
(scop, obiective, drepturi, obligatii, domenii de cooperare, durata acordului). 
  Acordurile se vor intocmi cu respectarea prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica 
locala. Aderarea la asociatiile nationale (internationale) ale autoritatilor administratiei publice locale, se vor 
realiza pe baza prevederilor statutului si regulementului de organizare si functionare ale asociatiei respective, in 
special capitolul - Criterii de aderare - scopul unei astfel de actiuni fiind promovarea unor interese comune. 
  Criteriile de aderare utilizate de autoritatile administratiei publice locale, pot fi: in calitate de membru 
activ, in calitate de membru consultativ si in calitate de observator; 

            În anul 2013 Primăria oraşului Balş a realizat un pact de înfrăţire cu oraşele Erchie din Italia şi 
Kekava din Letonia.  
 
Art.20.  Atribuirea si schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes 
public local.  
 

Consiliile locale , prin hotarâre, atribuie sau schimba denumiri de strazi, de piete sau alte obiective de 
interes public local. Hotarârile trebuie bine motivate si documentate, iar cheltuielile aferente tuturor 
schimbarilor vor fi suportate din bugetele locale, în conformitate cu Ordonanta Guvernului României nr. 
63/2002, aprobată şi modificata prin Legea 48/2003, Legea nr. 76/2007 şi Legea nr. 279/2007. 
 
Art.21. Stema oraşului Balş - propunere în Consiliul Local al oraşului Balş, judeţul Olt  
     
   Se afla in procedura de aprobare.  
       Modificarea si completarea prezentului statut se face de catre Consiliul Local al Orasului Bals, acesta avand 
in competentele sale aprobarea si modificarea statutului orasului.  
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
PENDIUC SILVIU 


