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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.05.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 420 din data 30.05.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. Lipsesc: Pîrveci Denisa şi Hîrcă Adrian. 
 Participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae – consilier juridic, 
Cîrtog Liselotte, Moţatu Mariana, Moţatu Marinel. 
 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 – 17. 
 
 Domnul Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Iamandi Ecaterina  
 2. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Mihai Costinel Marius 
 3. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Vladu Constantin 

4. Proiect de hotărâre referitor la promovarea din funcţia de consilier juridic 
gradul II, prin transformarea postului, în consilier juridic gradul I, în cadrul 
Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Balş 

5. Proiect de hotărâre referitor la transformarea postului de arhivar în post de 
referent 1A (studii medii) la Compartimentul Arhivă din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Balş 

6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea semnării contractului de credit cu 
CEC Bank, desemnarea persoanelor privind semnarea contractului de credit şi 
aprobarea garanţiei creditului 

7. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului creditelor externe şi 
interne pe anul 2012 şi a listei de investiţii aferente bugetului creditelor externe şi 
interne 

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

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru anul 2012 
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10. Proiect de hotărâre referitor la însuşirea variantei finale a proiectului de 
stemă a oraşului Balş 

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

12. Întrebări, interpelări, petiţii. 
  

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 17. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
 1. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
doamnei Iamandi Ecaterina  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Costache Ramona 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 55/31.05.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
domnului Mihai Costinel Marius  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 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 – 17; 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 56/31.05.2012. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
domnului Vladu Constantin 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 17. 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 57/31.05.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la promovarea din funcţia de consilier 
juridic gradul II, prin transformarea postului, în consilier juridic gradul I, în 
cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului  Local Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Moţatu Mariana 
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 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14; 
     - abţineri – 3 (Costache Ionel, Costache Ramona, Cotarcea Ionuţ). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.05.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la transformarea postului de arhivar  în 
post de referent 1A (studii medii) la Compartimentul Arhiv ă din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Moţatu Mariana 
 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 – 17. 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 59/31.05.2012. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea semnării contractului de 

credit cu CEC Bank, desemnarea persoanelor privind semnarea contractului de 
credit şi aprobarea garanţiei creditului 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Statie George 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 6 (Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Costache 
Ramona, Gheorghe Mariana, Marin Constantin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/31.05.2012. 

 
7. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului creditelor  externe 

şi interne pe anul 2012 şi a listei de investiţii aferente bugetului creditelor externe 
şi interne 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 În timpul prezentării acestui proiect, părăsesc sala 3 consilieri: Costache Ionel, 
Costache Ramona, Tănasie Silviu. 
 Dna Gheorghe Mariana întreabă dacă a existat vreo şedinţă de consiliu în care 
să nu fie o rectificare de buget. 
 Dl Boltaşu Ionel vrea să ştie dacă a rămas ca o linie de credit şi se foloseşte 
când este nevoie. 
 Dna Cîrtog Liselotte spune că da, se vor folosi banii numai pe anumite proiecte 
şi în funcţie de graficele de rambursare. 
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 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 3 (Turcitu Marin, Gheorghe Mariana, Marin Constantin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 61/31.05.2012. 
 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii 
navetei cadrelor didactice aferentă lunii aprilie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 
 Dl Cotarcea Ionuţ spune că la Grădiniţa cu Program Normal s-a cerut 
decontarea pt doamna Niţu Rodica şi este o neconcordanţă în ceea ce priveşte 
documentele anexate. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13; 
     - abţineri – 1 (Cotarcea Ionuţ). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 62/31.05.2012. 
 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Moţatu Marinel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Boltaşu Ionel  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Gheorghe Mariana 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 63/31.05.2012. 
 

10. Proiect de hotărâre referitor la însuşirea variantei finale a proiectului 
de stemă a oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Marin Constantin 
 Dl Anghel Marian spune că ar fi vrut nişte culori mai vii în stemă. 
 Dl Prunaru Ionuţ consideră că stema propusă nu este potrivită. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 11; 
     - abţineri – 3 (Turcitu Marin, Gheorghe Mariana, Marin Constantin). 
  Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 64/31.05.2012. 
 

11. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al oraşului Balş 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
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 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Untaru Gheorghe 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13; 
     - abţineri – 1 (Untaru Gheorghe). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 65/31.05.2012. 
 

12. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
 Dl Marin Constantin doreşte să dezbată câteva probleme privind activitatea 
Consiliului Local în cei 4 ani de mandat. Nu este mulţumit de felul în care s-au făcut 
concesionările şi închirierile şi doreşte să se dezbată serios recepţiile finale la 
finalizarea lucrărilor. 
 

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 31.05.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Turcitu Marin 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


