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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 17.01.2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 33 din data 17.01.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc: Cercel Georgeta, Cotarcea Ionuţ, Curelea Bogdan, Matei Gerard,  Radu George, 
Tănasie Silviu, Tucan Dumitru. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Langă Florentina – şef birou Taxe şi 
impozite loceale, Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Drăgan 
Gheorghe, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 12. 
 Domnul Drăgan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013 în oraşul Balş 

 2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea tarifelor de bază lunare şi zilnice pe mp 
aferente chiriilor pentru anul 2013 în oraşul Balş 
 3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 49 500 lei pentru implementarea 
proiectului „Programul de întâlniri ale cetăţenilor europeni” 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 12. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
 1. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2013 în oraşul Balş 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Langă Florentina 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Dl Costache Ionel spune că taxele pot fi mărite de la 1 la 16% şi consideră că nu 
trebuie hotărât pe forma maximă, având în vedere situaţia financiară grea a cetăţenilor. 
 Dna Langă Florentina precizează că taxele şi impozitele locale nu au fost mărite în 
ultimii trei ani şi dă exemplu de câteva calcule pentru a demonstra că nu este o creştere 
mare. 
 Dl Costache Ionel propune indexarea cu 10% pentru anul 2013 şi cu 6% pentru anul 
2014. 
 Dna Stana Daniela întreabă care este procentul de încasare al taxelor şi impozitelor 
pe anul 2012. 
 Dna Langă Florentina răspunde că 62%. 
 Dl Anghel Marian vrea să ştie dacă se poate mări bonificaţia acordată celor care 
achită integral până la 31 martie. 
 Dna Langă Florentina spune că nu, 10% este maxim. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre iniţial. 
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Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 3 (Costache Ionel, Tudor Vasile, Turcitu Marin). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Costache Ionel. 
Votează: - pentru – 12. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 4/17.01.2013. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea tarifelor de bază lunare şi zilnice pe 

mp aferente chiriilor pentru anul 2013 în oraşul Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/17.01.2013. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 49 500 lei pentru 

implementarea proiectului „Programul de întâlniri ale cetăţenilor europeni” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Perpelea Geanina 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/17.01.2013. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Drăgan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, anunţă 
că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei 
Consiliului Local Balş din data de 17.01.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Drăgan Gheorghe 

 
 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


