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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.02.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 130 din data 25.02.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.  
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – Secretarul oraşului 
Balş, Cîrtog Liselotte – şef serviciu Buget-Contabilitate, Statie George – administrator 
public, Furtună Ion – şef. Serv. Administrare Pieţe, Târg şi Cimitire, Moţatu Marinel – şef. 
Serv. Administraţie Publică Locală. 
 La şedinţă participă şi un grup de cetăţeni ai 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  - 19. 
 Domnul Drăgan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă soţilor Stănică 
Constantin şi Florentina-Doina 

2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului burselor şcolare din 
învăţământul preuniversitar de stat pe categorii pentru anul şcolar 2012-2013 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii ianuarie 2013 
 4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balş 

5. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cu caracter provizoriu a unei suprafeţe de 
teren cu destinaţie de târg săptămânal 

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru „Extindere 
intravilan în oraşul Balş, str. Mihai Viteazul, T5 şi T6”  

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru anul 2013 

8. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al oraşului Balş 

9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

 Votează: - pentru – 18; 
      - împotrivă – 1 (Radu George). 
 Dl Radu George spune că nu este de acord cu ordinea de zi pentru că nu se regăseşte 
aici un material propus de organizaţia PP-DD. 
 Dl preşedinte de şedinţă menţionează că acest lucru se va discuta la sfârşitul şedinţei. 
 Se dă cuvântul reprezentantului grupului de cetăţeni din oraşul Balş, din str. Nicolae 
Bălcescu, zona Gengea – SMR, care reclamă faptul că lucrările de canalizare din acea zonă 
nu sunt finalizate, iar ei plătesc taxe şi impozite conform zonei, fără să beneficieze de vreo 
utilitate. 
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 Dna Viceprimar, Smarandache Cornelia, le transmite că într-o săptămână vor primi 
răspuns la acestă sesizare. Va fi chemat directorul societăţii care se ocupa de lucrări pentru 
a se vedea ce se poate face. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă soţilor 
Stănică Constantin şi Florentina-Doina 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.02.2013. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului burselor şcolare din 
învăţământul preuniversitar de stat pe categorii pentru anul şcolar 2012-2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2013. 

 

 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Cercel Georgeta 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Iordache Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/28.02.2013. 
 
 4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balş 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
 Dna Smarandache Cornelia îl propune pe dl Radu Florian. Nu mai sunt alte 
propuneri. 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Radu Florian). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.02.2013. 
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5. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cu caracter provizoriu a unei 

suprafeţe de teren cu destinaţie de târg săptămânal 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Furtună Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Dl Matei Gerard spune că acel teren este în proprietatea Ocolului Silvic. 
 Dna Viceprimar precizează că această locaţie este provizorie şi nu se suprapune cu 
terenul Ocolului Silvic. 
 Dl Iordache Marin întreabă dacă se are în vedere autorizarea târgului săptămânal. 
 Dl Secretar răspunde că da, asta se urmăreşte. 
 Dl Radu George vrea să ştie cum se va face dacă terenul este al Ocolului Silvic. 
 Dna Viceprimar zice că se vor face măsurători şi se va identifica partea de teren care 
nu aparţine Ocolului Silvic. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16; 
     - abţineri – 3 (Cercel Georgeta, Costache Ionel, Matei Gerard). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 29/28.02.2013. 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru 
„Extindere intravilan în oraşul Balş, str. Mihai Viteazul, T5 şi T6”  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan Alin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17; 
     - abţineri – 2 (Matei Gerard, Radu Florian). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 30/28.02.2013. 
 

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări 
de interes local pentru anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Moţatu Marinel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 31/28.02.2013. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al oraşului Balş 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
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 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.02.2013. 
 
9. Întrebări, interpelări, petiţii. 

 Dl Radu George aduce în discuţie faptul că a depus o ofertă pentru achiziţionarea 
tabletelor şi nu s-a luat în considerare. 
 De asemenea, întreabă de ce pe ordinea de zi nu se găseşte materialul depus din 
partea PP-DD pentru vacantarea postului de consilier local al domnului Vîlceloiu Gabriel. 
 Dl Secretar dă citire unei adrese care reprezintă răspunsul la adresa PP-DD Olt, prin 
care se solicită Hotărârea/Decizia Biroului Naţional de Coordonare privind excluderea din 
partid a dlui Vîlceloiu Gabriel. 
 Dl Radu George întreabă dacă dl secretar recunoaşte actul trimis de PP-DD ca act 
administrativ. 
 Dl Secretar răspunde că nu-l recunoaşte ca act administrativ, este o caricatură de act. 
 Dna Stana Daniela întreabă dacă dlui Vîlceloiu i-a fost comunicată Hotărârea de 
excludere din partea PP-DD. 
 Dl Vîlceloiu Gabriel precizează că nu a primit nici un act până în momentul de faţă, 
iar retragerea sprijinului politic se face doar de biroul naţional. În momentul de faţă 
beneficiază de sprijinul partidului. 
 Dl Radu George spune că Biroul Naţional i-a retras sprijinul pentru funcţiile 
deţinute. 
 Dl Anghel Marian aduce în discuţie problema cadrelor medicale din şcoli. În 
organigrama şcolilor, în cadrul cabinetelor medicale, există două asistente care au ieşit la 
pensie şi s-a solicitat ocuparea celor două posturi, deoarece activitatea nu se poate 
desfăşura în condiţiile actuale. 
 Dl Secretar spune că a discutat personal cu cei de la DSP Olt şi i s-a spus că nu se 
poate detaşa personal în cadrul cabinetelor medicale. 
 Dl Anghel Marian propune să se stabilească o întâlnire şi cu dl director al spitalului 
pentru a se putea găsi o soluţie favorabilă. 
 Dl Secretar solicită dlui Radu George să îi comunice adresa de corespondenţă, 
adresa de e-mail sau un număr de fax al Organizaţiei Judeţene Olt PP-DD, pentru a putea 
comunica răspunsul la acea adresă. 
 

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 28.02.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Drăgan Gheorghe 

 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


