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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26.04.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 285 din data 23.04.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. 
 Participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae – consilier juridic, 
Cîrtog Liselotte, Moţatu Mariana. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Turcitu 
Marin, ales să conducă lucrările şedinţei pentru o perioadă de trei luni. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei 
anterioare. 
 Votează: - pentru – 19. 
 
 Domnul Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012  
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local la data de 31.03.2012 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31.03.2012 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
fondurilor externe nerambursabile la data de 31.03.2012 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne la data de 31.03.2012 

6. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Iacob Nicoliţa 

7. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Perpelea Marinel 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobare Comisie şi cheltuieli privind 
organizarea şi desfăşurarea festivalului etnofolcloric „POMUL VIEŢII”, ediţia a XIX-
a – 24 mai 2012 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii martie 2012 

10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea HCL Balş nr. 
158/29.09.2011 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Balş 

12. Proiect de hotărâre referitor la montare camere supraveghere video 
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13. Întrebări, interpelări, petiţii. 
  

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 19. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.04.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local la data de 31.03.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Boltaşu Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 44/26.04.2012. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului instituţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii la 
31.03.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 45/26.04.2012. 
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4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.03.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 46/26.04.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului creditelor interne la data de 31.03.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 47/26.04.2012. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 

doamnei Iacob Nicoliţa 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Statie George 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 4 (Iordache Marin, Pîrveci Denisa, Smarandache Cornelia, Marin 
Constantin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 48/26.04.2012. 

 
7. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului Perpelea Marinel 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
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     - abţineri – 4 (Iordache Marin, Pîrveci Denisa, Smarandache Cornelia, Marin 
Constantin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 49/26.04.2012. 
 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobare Comisie şi cheltuieli privind 
organizarea şi desfăşurarea festivalului etnofolcloric „POMUL VIE ŢII”, edi ţia a 
XIX-a – 24 mai 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Dna Gheorghe Mariana consideră o sumă extraordinar de mare pentru oraşul 
Balş şi propune 25 000 lei. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 50/26.04.2012. 
 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferentă lunii martie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Gheorghe Mariana 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Cotarcea Ionuţ). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 51/26.04.2012. 
 

10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea HCL Balş 
nr. 158/29.09.2011 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 
 Dna Gheorghe Mariana întreabă dacă s-a rezolvat problema cu instalaţia 
electrică de la Ambulatoriu. 
 Dl Secretar spune că s-a rezolvat. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
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 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 52/26.04.2012. 
 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Moţatu Mariana
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Untaru Gheorghe 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 53/26.04.2012. 
 

12. Proiect de hotărâre referitor la montare camere supraveghere video 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 
 Dl Cotarcea Ionuţ întreabă dacă este obligaţie legală. 
 Dna Gheorghe Mariana spune că da, este obligaţia Consiliului Local. Balşul 
este singurul oraş din judeţ care nu are camere video de anul trecut. 
 Dl Tănasie Silviu propune pe lângă toate acele camere să se suplimenteze şi cu 
2 camere de supraveghere pentru sala de şedinţă. 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre iniţial. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 9 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Pîrveci Denisa, Marin Constantin, Smarandache 
Cornelia, Iordache Marin). 

- împotrivă – 1 (Cotarcea Ionuţ). 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul dlui Tănasie Silviu. 

Votează: - pentru – 18; 
- împotrivă – 1 (Cotarcea Ionuţ). 

 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 54/26.04.2012. 
 

13. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
 Dl Turcitu Marin întreabă dacă s-a rezolvat problema becului lipsă de pe strada 
dumnealui. 
 Dl Secretar răspunde că încă nu s-a pus, dar se va rezolva. 
 Dna Gheorghe Mariana, referitor la ajutoarele de urgenţă, ştie că este o cerere 
depusă de mai multe luni şi nu i s-a dat niciun răspuns. De asemenea, întreabă de ce 
nu au fost puse pe ordinea de zi acele concesionări care fuseseră iniţial într-un singur 
proiect şi pentru care ceruse câte un proiect pentru fiecare în parte. 
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 Dl Tănasie Silviu spune că a depus şi dumnealui o cerere de concesionare care 
nu a fost rezolvată şi nici nu i s-a propus să i se închirieze. 
 Dna Gheorghe Mariana consideră că este inadmisibil ca un consilier local să fie 
refuzat şi să nu i se aprobe un teren pentru un cabinet medical. Doreşte să fie pe 
ordinea de zi a şedinţei următoare proiectele pentru concesionări. 
 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Turcitu Marin, 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 26.04.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Turcitu Marin 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


