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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 22.10.2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 701 din data 19.10.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc: Iordache Marin, Radu George, Tănasie Florin Silviu.  
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Cîrtog 
Liselotte – şef serviciu Buget-Contabilitate. 
 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Anghel 
Marian, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru: 16. 
 
 Domnul Anghel Marian, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la alocarea unei sume egală cu contravaloarea a 2% 
din valoarea fără TVA a contractului de lucrări pentru achiziţionarea serviciilor de 
dirigenţie de şantier pentru investiţia „Modernizare drum comunal DC1A Balş – Spineni, 
localitatea Balş, judeţul Olt” 

2. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 155 000 lei pentru lucrări de 
întreţinere, modernizare şi reparaţii la Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială nr. 2 şi 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 din Balş 

3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru reabilitare 
reţea iluminat public în cartierul Oraşul Nou din oraşul Balş 

4. Proiect de hotărâre referitor la amenajare parcare pe strada Cireşului, în zona 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Balş 

5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Listei de investiţii pe anul 2012 
 6. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi virări de credite în cadrul bugetului 
local pentru anul 2012 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 16. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la alocarea unei sume egală cu contravaloarea a 

2% din valoarea fără TVA a contractului de lucrări pentru achiziţionarea serviciilor 

de dirigenţie de şantier pentru investiţia „Modernizare drum comunal DC1A Balş – 

Spineni, localitatea Balş, judeţul Olt” 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Butaru Daniel 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 
 Dl Costache Ionel întreabă dacă acest proiect cuprinde şi asfaltarea drumului din 
interior. 
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 Dl Secretar răspunde afirmativ. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 59/22.10.2012. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 135 000 lei pentru lucrări 

de întreţinere, modernizare şi reparaţii la Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala 

Gimnazială nr. 2 şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 din Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

Dl Pendiuc Silviu vrea să ştie câte uşi se înlocuiesc şi ce suprafaţă are şarpanta. 
Dna Smarandache Cornelia, viceprimarul oraşului, spune că există un raport făcut de 

Serviciul Urbanism în care sunt aceste date tehnice. 
Dl Drăgan Gheorghe consideră că suma alocată nu va acoperi valoarea lucrărilor. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/22.10.2012. 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru 

reabilitare reţea iluminat public în cartierul Oraşul Nou din oraşul Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel  

Dl Tucan Dumitru întreabă dacă se face şi reabilitarea reţelei de apă şi canalizare. 
Dl Secretar precizează că acestea sunt prinse în proiectul mare, cel pe fonduri 

europene. 
Dl Cotarcea Ionuţ vrea să ştie ce presupune această reabilitare, până unde se reface 

reţeaua de iluminat public. 
Dna Viceprimar răspunde că se reface toată reţeaua din cartierul Oraşul Nou. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.10.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la amenajare parcare pe strada Cireşului, în 

zona Şcolii Gimnaziale nr. 1 Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 62/22.10.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Listei de investiţii pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
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 Dl Costache Ionel propune să se monteze centrală termică proprie la Liceul Teoretic 
„Petre Pandrea”, dacă tot s-au făcut economii la bugetul local. 
 Dna Cîrtog Liselotte spune că aceasta este o investiţie separată care trebuie 
prevăzută distinct în Lista de Investiţii. 
 Dl Pendiuc Silviu întreabă dacă este funcţională reţeaua de apă de pe strada Cuza 
Vodă. 
 Dna Viceprimar adaugă că este funcţională, dar trebuie pusă în funcţiune. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 63/22.10.2012. 

 
 6. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi virări de credite în cadrul 

bugetului local pentru anul 2012 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 64/22.10.2012. 

 
 Dl Costache Ionel vrea să ştie ce regim juridic are chioşcul dlui Mirea de pe strada 
Cireşului şi solicită o informare în acest sens. De asemenea, propune găsirea unei soluţii 
pentru Clubul Elevilor în ceea ce priveşte spaţiul de desfăşurare. O variantă ar fi Căminul 
nr. 1 al Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”. Totodată, întreabă în ce stadiu se află 
adăpostul de câini. 
 Dl Tucan Dumitru atrage atenţia că se apropie iarna şi vor fi probleme dacă nu se 
astupă şanţurile şi nu se ridică molozul din centru. Trebuie chemat dirigintele de şantier şi 
luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Anghel Marian, 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 22.10.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Anghel Marian Viorel 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


