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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.06.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 3 din data 19.06.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseşte motivat: Cotarcea Ionuţ. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Cîrtog 
Liselotte – şef birou Buget-Contabilitate, Moţatu Mariana – Resurse umane, Anastasie 
Cornel – Urbanism, Neaţu Paraschiv – Urbanism. 
 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tucan 
Dumitru, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Domnul Tucan Dumitru, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2012  
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei prin înfiinţarea postului 
de administrator public în cadrul aparatului propriu al primarului precum şi aprobarea 
criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului 

4. Proiect de hotărâre referitor la redimensionarea coloanelor de gaze naturale la 
blocul ANL şi alocarea sumei de 15 000 lei pentru realizarea acestei investiţii 

5. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 81 000 lei pentru investiţia 
„Iluminat arhitectural pentru Podul Vechi din oraşul Balş” 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru investiţia 
„Extindere reţea alimentare cu apă potabilă pe str. Crinilor” 

7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru investiţia 
„Extindere reţea alimentare cu apă potabilă pe str. Mihail Drumeş” 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cotei de motorină pentru transportul 
şcolar 

9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 115 500 lei pentru desfăşurarea 
de activităţi sportive în oraşul Balş pe anul 2012 

10. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 75 000 lei pentru suplimentarea 
investiţiei „Realizare locuri de joacă în cartierele oraşului Balş” şi pentru repararea 
locurilor de joacă existente 

11. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 10 000 lei pentru investiţia 
„Realizare fântână de apă potabilă pe strada Macului” 

12. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru investiţia 
„Instalaţie de iluminat pietonal pe podul vechi al oraşului Balş” 

13. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 10 000 lei pentru investiţia 
„Sisteme de supraveghere video în oraşul Balş” 



 2

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

 Votează: - pentru – 18. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului fondurilor  externe 
nerambursabile pe anul 2012  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/28.06.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anuţa Octavian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.06.2012. 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei prin înf iin ţarea 
postului de administrator public în cadrul aparatului propriu al primarului precum 
şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribu ţiilor specifice ocupării postului  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Moţatu Mariana 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 10/28.06.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la redimensionarea coloanelor de gaze naturale 
la blocul ANL şi alocarea sumei de 15 000 lei pentru realizarea acestei investiţii  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Neaţu Paraschiv 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
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Dl Anghel Marian întreabă dacă se au în vedere şi alte lucrări la blocul ANL, 
întrucât faţada exterioară a început să se degradeze. 

Dl Neaţu Paraschiv spune că da, se vor face lucrări de reparaţii. 
Dl Tănasie Silviu solicită Serviciului Urbanism o informare privind blocul ANL. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28.06.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 81 000 lei pentru investiţia 
„Iluminat arhitectural pentru Podul Vechi din ora şul Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Dl Tănasie Silviu crede că în cadrul acestui proiect nu îşi are rostul articolul 2. 
Dl Radu George consideră că se încearcă să se ducă în eroare Consiliul Local prin 

aprobarea unei lucrări deja executate. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 12/28.06.2012. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru investiţia 

„Extindere re ţea alimentare cu apă potabilă pe str. Crinilor” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 13/28.06.2012. 

 
7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru investiţia 

„Extindere re ţea alimentare cu apă potabilă pe str. Mihail Drumeş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Dl Costache Ionel întreabă de ce nu se bagă apă potabilă şi pe strada Viilor, care este 
legată de strada Mihail Drumeş. 
 Dl Anastasie Cornel spune că pentru strada Viilor trebuie proiect separat. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



 4

Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 14/28.06.2012. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cotei de motorină pentru 

transportul şcolar 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
  Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 

Dl Costache Ionel solicită să se prezinte o dată la câteva luni o situaţie privind 
activitatea celor două microbuze. 

Dl Curelea Bogdan consideră că este puţin 350 de litri pentru două microbuze. 
Dna Smarandache Cornelia, viceprimarul oraşului Balş, răspunde că dacă ulterior va 

fi nevoie, se va suplimenta această cantitate. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 15/28.06.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 115 500 lei pentru 

desfăşurarea de activităţi sportive în oraşul Balş pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
  Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin 

Dl Anuţa Octavian întreabă de ce se alocă aceeaşi sumă la acest sport oriental 
precum la handbal. Nu înţelege rostul acestui sport la nivelul oraşului Balş. Consideră că 
există un interes şi nu este de acord să voteze acest proiect. 

Dna Viceprimar spune că există un grup de copii din oraşul Balş care practică acest 
sport şi care trebuie încurajaţi. Iar părinţii sunt cei care au solicitat sprijinul autorităţilor. 

Dl Anuţa Octavian consideră că dacă părinţii doresc acest lucru trebuie să plătească. 
Dl Radu George adaugă că în Slatina, cei care au copiii înscrişi la astfel de sporturi 

fără performanţe sportive, plătesc taxe. 
La şedinţă se prezintă şi domnul consilier Cotarcea Ionuţ, astfel că prezenţa este de 

19 consilieri. 
Dna Stana Daniela vrea să ştie dacă se plăteşte chirie pentru sala de sport de la 

Liceul Teoretic pentru acest sport. 
Dl Secretar răspunde că nu. 
Dna Stana Daniela întreabă de ce pentru alte sporturi, gen fotbal, se plăteşte chirie. 
Dl Secretar spune că se percepe o taxă doar pentru persoanele fizice peste 14 ani 

care vin să joace fotbal în acea sală. 
Dl Anghel Marian nu ştie ca o vreo grupă de copii care practică fotbal să plătească 

vreo chirie sau taxă. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 12; 
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     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 16/28.06.2012. 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 75 000 lei pentru 

suplimentarea investiţiei „Realizare locuri de joacă în cartierele oraşului Balş” şi 
pentru repararea locurilor de joacă existente 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 

Dl Costache Ionel spune că majoritatea locurilor de joacă pentru copii executate în 
zona Monument – Turnuri sunt amplasate în apropierea ghenelor de gunoi. Propune să se 
ia măsuri în această privinţă. Referitor la realizarea parcului de la gară, se va plăti tot din 
această sumă? 

Dna Viceprimar spune că nu, este vorba de alt proiect. 
Dl Costache Ionel adaugă că la majoritatea locurilor de joacă nu s-au luat măsuri de 

siguranţă pentru copii. Sunt multe reclamaţii în acest sens. 
Dna Viceprimar precizează că nu a fost înregistrată nicio reclamaţie în acest sens. 
Dl Anuţa Octavian zice că s-a solicitat la comisie să se specifice unde vor fi 

amenajate aceste locuri de joacă şi câte vor fi. 
Dl Neaţu Paraschiv răspunde că din aceşti bani vor fi amenajate aproximativ 10 

locuri de joacă pentru copii. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 17/28.06.2012. 

 
11. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 10 000 lei pentru 

investiţia „Realizare fântână de apă potabilă pe strada Macului” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vîlceloiu Gabriel 

Dna Stana Daniela întreabă dacă se vor face fântâni şi în alte zone ale oraşului. 
Dna Viceprimar spune că da, în funcţie de solicitări şi de necesităţi. 
Dl Tănasie Silviu spune că această fântână este deja executată, aşa că ce rost mai are 

să se aprobe acest proiect. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 18/28.06.2012. 
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12. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 39 000 lei pentru 
investiţia „Instala ţie de iluminat pietonal pe podul vechi al oraşului Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan 

Dl Radu George întreabă dacă această lucrare este deja executată, deoarece mai mult 
de jumătate din ce s-a propus pe ordinea de zi sunt lucrări deja executate. Când s-au 
demarat lucrările, nu se ştia că trebuie plătite? 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.06.2012. 

 
13. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 10 000 lei pentru 

investiţia „Sisteme de supraveghere video în oraşul Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Dl Radu George vrea să ştie dacă acest sistem este integrat la sistemul executat sau 
vor fi independente. 

Dl Neaţu Paraschiv spune că vor fi independente. 
Dl Radu George întreabă dacă poate cineva să spună ce fel de camere se vor monta 

şi solicită pentru şedinţa următoare devize de lucrări pentru camerele montate. 
Dl Turcitu Marin adaugă că în şedinţele trecute s-a aprobat montarea de camere de 

luat vederi în sălile de bacalaureat şi în camera de consiliu şi vrea să ştie când vor fi 
montate. 

Dna Viceprimar răspunde că vor fi montate când vor fi bani. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/28.06.2012. 

 
14. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
Dl Tănasie Silviu spune că între blocurile A şi B de la monument mai apare o 

construcţie şi doreşte să ştie despre ce este vorba. Ce regim are acea construcţie? Solicită o 
prezentare şi a situaţiei celor două chioşcuri din acea zonă. 

Dl Radu George zice că doreşte să se intre în normalitate. Şedinţele ordinare să fie 
anunţate cu 5 zile înainte, şedinţele extraordinare cu 3 zile şi să nu se mai modifice ora de 
desfăşurare. Să se stabilească o oră care să se respecte la toate şedinţele Consiliului Local. 

Dl Secretar precizează că ora pentru desfăşurare o stabileşte cel care convoacă 
şedinţele. 
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Dna Viceprimar propune ca şedinţele ordinare să rămână în ultima zi de joi din lună 
la ora 17:00, iar şedinţele ordinare să fie anunţate cu 3 zile înainte. 

Dl Costache Ionel solicită copie după procesul verbal al şedinţei la fiecare sfârşit de 
şedinţă. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Tucan Dumitru, 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 28.06.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tucan Dumitru 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


