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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 29.02.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 95 din data 24.02.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. 
 Lipsesc motivat: Iordache Marin, Gheorghe Mariana, Tănasie Silviu. 
 Participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae – consilier juridic, 
Cîrtog Liselotte, Bănuţ Daniel. 
 Este prezentă şi doamna Stanciu Cristina, care doreşte să ceară sprijinul 
Consiliului Local în rezolvarea unei probleme personale. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Turcitu 
Marin, ales să conducă şedinţa în locul preşedintelui de drept, Tănasie Silviu. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei 
anterioare. 
 Votează: - pentru – 16. 
 
 Domnul Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne la data de 31.12.2011 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2011 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31.12.2011 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local la data de 31.12.2011 

5. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Constantin Ionica-Liliana 

6. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Ciulincă Ştefan 

7. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Andrei Dana-Roxana 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2012 

9. Proiect de hotărâre referitor la casare mijloace fixe – Colegiul Tehnic Balş 
10. Proiect de hotărâre referitor la scutirea de la plata impozitului pe clădire a 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Balş 
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11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 
al oraşului Balş 

12. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului 
Balş a suprafeţei de teren de 372,18 mp 

13. Proiect de hotărâre referitor la reorganizarea reţelei şcolare pe raza oraşului 
Balş 

14. Proiect de hotărâre referitor la reanalizarea şi modificarea anexei Hotărârii 
Consiliului Local Balş nr. 8/31.01.2012 

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

16. Întrebări, interpelări, petiţii. 
  

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 aprobarea contului de execuţie al 
bugetului creditelor interne la data de 31.12.2011 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 17/29.02.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2011 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Boltaşu Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 18/29.02.2012. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului instituţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii la 
31.12.2011 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Marin Constantin 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 19/29.02.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local la data de 31.12.2011 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/29.02.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
doamnei Constantin Ionica-Liliana 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 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. 21/29.02.2012. 

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

domnului Ciulincă Ştefan 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Statie George 
 Dl Cotarcea Ionuţ propune ca şi la acest proiect să se acorde suma de 3500 lei. 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
domnului Cotarcea Ionuţ. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/29.02.2012. 

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

doamnei Andrei Dana-Roxana 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/29.02.2012. 
 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12; 
      - abşineri – 4 (Cotarcea Ionuţ, Prunaru Ionuţ, Statie George, Stana Daniela) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/29.02.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la casare mijloace fixe – Colegiul Tehnic 

Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Prunaru Ionuţ 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.02.2012. 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la scutirea de la plata impozitului pe 

clădire a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Hîrcă Adrian 
 Dl Costache Ionel întreabă dacă această scutire se aplică doar pentru anul 2012 
sau şi pentru următorii. 
 Dl Secretar spune că cererea lor este numai pentru acest an şi conform unui 
principiu din drept, nu se poate acorda mai mult decât se cere. Iar scutirile sunt 
acordate pentru un an fiscal. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 1 (Costache Ramona) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/29.02.2012. 
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11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
(PUZ) al oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Untaru Gheorghe 
 Dl Boltaşu Ionel solicită clarificare privind acest PUZ. 
 Dl Cotarcea Nicolae precizează că e vorba de aceleaşi suprafeţe de teren care 
au fost aprobate în şedinţa anterioară pentru extinderea limitei intravilanului, iar 
Consiliul Judeţean cere această formulare. 
 Dl Costache Ionel consideră că sunt mai multe erori în acest proiect. 
 Dl Secretar solicită domnului Costache să îşi menţină punctul de vedere din 
şedinţa comisiei de specialitate. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 6 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa, Matei Gerard). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/29.02.2012. 

 
12. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al 

oraşului Balş a suprafeţei de teren de 372,18 mp 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Dl Costache Ionel întreabă dacă s-a ajuns la o înţelegere cu proprietarii în acest 
sens. 
 Dl Secretar spune că domnul primar a discutat cu ei dar nu s-a stabilit nimic 
până la includerea terenului în domeniul privat. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.02.2012. 
 
 

13. Proiect de hotărâre referitor la reorganizarea reţelei şcolare pe raza 
oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Dl Anghel Marian precizează că în denumirea şcolilor şi a colegiilor apare şi 
„Balş”, deşi în prezent denumirile sunt fără numele oraşului. Cum este corect? 
 Dna Costache Ramona spune că este corect fără „Balş”. 
 Dl Hîrcă Adrian întreabă dacă s-au mai înfiinţat alte şcoli sau dacă au fost 
desfiinţate altele. 
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 Dl Secretar răspunde că nu, au rămas aceleaşi instituţii de învăţământ, doar că 
unele îşi modifică denumirile. 
 Dl Boltaşu Ionel propune să se ia legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 
şi să se clarifice acestă situaţia cu denumirea. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 29/29.02.2012. 
 

14. Proiect de hotărâre referitor la reanalizarea şi modificarea anexei 
Hotărârii Consiliului Local Bal ş nr. 8/31.01.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Bănuţ Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Costache Ramona, Marin Constantin, Turcitu 
Marin, Pîrveci Denisa). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.02.2012. 
 

15. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al oraşului Balş 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 1 (Untaru Gheorghe). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 31/29.02.2012. 

 
16. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
Dl Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul doamnei Stanciu 

Cristina. 
Aceasta îşi expune problema în faţa Consiliului Local. Este vorba de 

construcţia unui imobil şi obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire, care au fost eliberate şi apoi anulate de instanţă deoarece familia sa este în 
conflict cu vecinul Zamfira Liviu, care reclamă faptul că îl deranjează imobilul 
respectiv şi de atunci se judecă în instanţă cu acesta şi cu Primăria şi nu poate să intre 
în legalitate cu locuinţa construită, deoarece i-au fost anulate actele. 

Dl Prunaru Ionuţ consideră că această problemă este de competenţa instanţei 
judecătoreşti. 

Dl Anghel Marian este de aceeaşi părere. 
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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 29.02.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Turcitu Marin 

 
 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


