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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 29.03.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 184 din data 20.03.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. 
 Lipsesc motivat: Gheorghe Mariana, Hîrcă Adrian, Marin Constantin, Matei 
Gerard, Pîrveci Cosmina Denisa, Untaru Gheorghe. 
 Participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae – consilier juridic, 
Cîrtog Liselotte, Bănuţ Daniel. 
 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 – 13. 
 
 Domnul Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii februarie 2012 
 2. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012 
 3. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2012 

4. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Drăghici Mariana 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea formei de delegare a serviciului de 
transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de transport public 
local 

6. Proiect de hotărâre referitor la efectuarea unui schimb de terenuri între oraşul 
Balş şi SC BALŞCOM SA 

7. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului Balş 
a unor suprafeţe de teren 

8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
  

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 13; 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
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 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferentă lunii februarie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Dl Cotarcea Ionuţ atrage atenţia asupra neconcordanţelor din documentele 
doveditoare de la Grădiniţa cu Program Normal Ion Creangă. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 1 (Cotarcea Ionuţ). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.03.2012. 
 
 2. 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 dl Boltaşu Ionel 
 Dl Anghel Marian întreabă dacă proiectul „Înfiinţare parc Balta Gării” a fost 
finalizat. 
 Dna Smarandache Cornelia spune că nu, lucrările fiind doar întrerupte pe 
timpul iernii, urmând să reînceapă. 
 Dl Anghel Marian zice că unul din leagănele pentru copii este deja defect. 
 Dl Costache Ionel atrage de asemenea atenţia că în părculeţul de la blocul de 
lângă fostul Lacto-bar, coşurile de gunoi sunt ruginite, iar pavelele s-au degradat. 
 Dna Viceprimar, Smarandache Cornelia, precizează că la acele lucrări nu s-a 
făcut recepţia finală şi vor fi avute în vedere aceste aspecte. 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 4 (Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu Marin, Tănasie 
Silviu). 
 
 3. 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 Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Boltaşu Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 4 (Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu Marin, Tănasie 
Silviu). 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
doamnei Drăghici Mariana 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 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 – 13; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 35/29.03.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea formei de delegare a 
serviciului de transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de 
transport public local 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Bănuţ Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 4 (Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu Marin, Tănasie 
Silviu). 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la efectuarea unui schimb de terenuri între 

oraşul Balş şi SC BALŞCOM SA 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Statie George 
 Dl Costache Ionel ştie că acest proiect a mai fost o dată pe ordinea de zi la o 
şedinţă de consiliu. 
 Dl Secretar explică faptul că atunci s-a aprobat introducerea în domeniul privat 
a respectivei suprafeţe de teren, iar acum se aprobă schimbul efectiv. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 36/29.03.2012. 

 
7. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului 

Balş a unor suprafeţe de teren 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Dl Anghel Marian întreabă dacă există vreo cerere pentru terenul de la piaţa din 
zona Monument. 
 Dl Secretar răspunde că nu există. 
 Dl Costache Ionel vrea să ştie cum a putut face domnul Mirea magazin pe acel 
teren dacă nu îi aparţinea. Cine i-a dat autorizaţie? Iar la comisii a cerut ca fiecare 
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teren să fie individualizat, fiecare suprafaţă cu propriul proiect. Referitor la cererile 
pentru balcoane, să se depună un plan şi un proiect. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 3 (Costache Ramona, Turcitu Marin, Tănasie Silviu); 
     - împotrivă – 1 (Costache Ionel). 
 

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 29.03.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Turcitu Marin 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


