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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.01.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 22 din data 25.01.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. 
 Lipsesc motivat: Hîrcă Adrian, Iordache Marin, Smarandache Cornelia, Pîrveci 
Cosmina Denisa. 
 Participă: Teodosescu Mădălin-Ady – Primar, Dinu Constantin – secretar; 
Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Cîrtog Liselotte, Anastasie Cornel, Neaţu 
Paraschiv, Bănuţ Daniel, Barbu Florin. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tănasie 
Silviu. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei 
anterioare. 
 Votează: - pentru – 15. 
 
 Domnul Tănasie Silviu, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului creditelor externe şi 
interne pe anul 2012 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2012 

5. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea tarifelor de bază lunare şi zilnice pe 
mp aferente chiriilor pentru anul 2012 în oraşul Balş 

6. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Manda Silviu-Florin 

7. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Urdeş Luminiţa 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii decembrie 2011 

9. Proiect de hotărâre referitor la extinderea limitei intravilanului oraşului Balş 
10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a licitaţiei privind transportul public local 
11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în oraşul Balş 
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12. Întrebări, interpelări, petiţii. 
  

Dl Costache Ionel întreabă de ce nu este pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 
iniţiat de el. 

Dl Primar spune că nu putea fi pus în discuţie în forma propusă. Trebuie 
discutat în comisii şi găsite alte soluţii. 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 9; 
      - împotrivă – 2 (Costache Ionel, Costache Ramona); 
      - abţineri – 4 (Gheorghe Mariana, Tănasie Silviu, Marin Constantin, 
Turcitu Marin). 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Dl Prunaru Ionuţ observă că în lista de investiţii, adică anexa 2 la hotărâre, nu 
este prinsă asfaltarea străzii Trandafirilor. 
 Dl Primar spune că acea stradă este prinsă întru-un program guvernamental de 
modernizare şi nu poate fi prinsă în lista de investiţii. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 6 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Marin 
Constantin, Turcitu Marin, Tănasie Silviu). 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului institu ţiilor publice 
şi activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 
 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 – 9; 
     - abţineri – 6 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Marin 
Constantin, Turcitu Marin, Tănasie Silviu). 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului creditelor externe şi 
interne pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
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 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Marin Constantin 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 5 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu 
Marin, Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 3/31.01.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului fondurilor ex terne 
nerambursabile pe anul 2012 
 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 – 9; 
     - împotrivă – 1 (Marin Constantin); 
     - abţineri – 5 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu 
Marin, Tănasie Silviu). 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea tarifelor de bază lunare şi 
zilnice pe mp aferente chiriilor pentru anul 2012 în oraşul Balş 
 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 – 14. 
     - abţineri – 1 (Cotarcea Ionuţ) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2012. 

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

domnului Manda Silviu-Florin 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Statie George 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 5/31.01.2012. 

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

doamnei Urdeş Lumini ţa 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
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 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2012. 
 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferentă lunii decembrie 2011 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 

Dl Cotarcea Ionuţ întreabă din ce bani se vor plăti aceste sume. 
Dna Cîrtog Liselotte spune că vor fi plătite când se va aproba bugetul. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 10. 
- împotrivă – 1 (Stana Daniela); 
- abţineri – 4 (Munteanu-Oprea Petre, Prunaru Ionuţ, Statie George, 

Cotarcea Ionuţ) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 7/31.01.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la extinderea limitei intravilanului  oraşului 

Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Costache Ramona 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Prunaru Ionuţ 
 Dl Matei Gerard vrea să ştie care sunt parcelele şi care este regimul acestor 
terenuri, dacă sunt cumva terenuri forestiere. 
 Dl Anastasie Cornel spune că aşa cum apare în schiţe, este vorba de terenul din 
spatele Salvării şi pe strada Gheorghe Vasilescu. Nu sunt terenuri forestiere. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 8. 

- abţineri – 7 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, 
Marin Constantin, Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Matei Gerard). 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei privind transportul public local 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Bănuţ Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Prunaru Ionuţ 

Dl Costache Ionel cere să se schimbe punctul de plecare de la Vîrtina, să se 
plece de la limita localităţii. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. 
Votează: - pentru – 2; 
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   - împotrivă – 6 (Stana Daniela, Cotarcea Ionuţ, Prunaru Ionuţ, Boltaşu Ionel, 
Untaru Gheorghe, Anghel Marian); 

- abţineri – 7 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, 
Marin Constantin, Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Matei Gerard). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de dl Costache 
Ionel. 

Votează: - pentru – 14; 
- abţineri – 1 (Marin Constantin). 

 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/31.01.2012. 
 

11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea numărului de taxiuri în 
oraşul Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Bănuţ Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Boltaşu Ionel  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Untaru Gheorghe 

Dl Matei Gerard întreabă care este numărul maxim de taxiuri care ar putea fi 
aprobat pentru oraşul Balş. 

Dl Bănuţ Daniel spune că 60-65, deoarece norma este de 4 taxiuri la 1000 de 
locuitori, dar consideră că ar fi prea multe. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 9; 
     - abţineri – 6 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Marin 
Constantin, Turcitu Marin, Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012. 

 
12. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
Dl Untaru Gheorghe întreabă unde s-ar putea găsi o altă locaţie pentru Clubul 

Copiilor. 
Dl Primar spune că mai întâi trebuie ajuns la o înţelegere cu familia Popescu, 

cea care a revendicat şi a câştigat un sfert din clădirea unde e actuala locaţie a 
Clubului Copiilor. Primăria are acceptul Colegiului Tehnic pentru un spaţiu care are 
condiţii optime de funcţionare: lumină, căldură, utilităţi. 

Dl Untaru Gheorghe crede că trebuie luat în discuţie şi proiectul domnului 
Costache Ionel şi propune formarea unei comisii pentru găsirea unei locaţii potrivite 
Clubului Copiilor. 

Dna Gheorghe Mariana propune pe domnii Untaru Gheorghe, Boltaşu Ionel şi 
Costache Ionel pentru acestă comisie. 

Se supune la vot. 
Votează: pentru – 15. 
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Nemaifiind alte discuţii, domnul Tănasie Silviu, 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 31.01.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tănasie Silviu 

 
 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


