
CONSILIUL LOCAL BALŞ 

 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 04.04.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 295 din data 04.04.2014. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:Curelea Bogdan,Matei Gerard , Pendiuc Silviu ,Smarandache Cornelia , 
Smarandache Dan , Tucan Dumitru . 
 Participă: Dinu Constantin – secretarul Primăriei oraşului Balş,  Stoian Ion – inspector 
în cadrul Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice . 
Invitaţi : d-na evaluator Popa Eleonora , dl. Antonio Ellero- reprezentant al Fundaţiei I Nostri 
Bambini. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Militaru 
Eugen , ales să conducă şedinţa  Consiliului Local . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 13. 
 Domnul Militaru Eugen , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la vânzarea terenului în suprafaţă de 1990 mp , 
situat în strada Cireşului nr. 100 şi aprobarea preţului vânzării  

 
2.  Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului ,, Înfiinţarea 

Centrului Cultural Orăşenesc Balş ”  
  

 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 13. 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre referitor la vânzarea terenului în suprafaţă de 1990 mp , situat în 
strada Cireşului nr. 100 şi aprobarea preţului vânzării  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate–prezintă dl. Dinu Constantin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
Dl. Drăgan Gheorghe întreabă de ce scoatem la vânzare acest teren şi nu construim Centrul 
Cultural pe acestă suprafaţă . 
Dl. Radu George – întreabă cine a comandat evaluarea terenului  . 
D-na evaluator – da, Primăria. 
Dl. Radu George -  întreabă cât va plăti Primăria pentru acestă evaluare . 
D-na evaluator – 750 lei 
Dl. Radu  George – nu are nimic împotrivă , ca Fundaţia I Nostri Bambini să-şi obţină terenul 
şi să-şi continuie activitatea , dar îl interesează cum s-a ajuns la preţul de 8,5 euro/mp .S-au 
luat mai multe preţuri de la alţi evaluatori. 

D-na evaluator – dă relaţii în acest sens ,aratand ca  a facut corectii negative care sunt 
inserate si in raportul de evaluare,motivat de faptul ca terenul este afectat de retele , ca  
anumite portiuni ale terenului au latimi foarte mici ,si din aceasta cauza  nu se pot edifica 
constructii pe acesta. 
Dl. Radu George – întreabă de ce a aplicat corecţii negative pentru întreaga suprafaţă , şi nu 
este corect , trebuia numai pe fâşiile de teren pe care nu se pot amplasa construcţii . 



D-na Stana Daniela – acum  câteva luni s-a prezentat un raport de evaluare cu 16 euro/mp – 
de ce nu s-a folosit acel raport şi s-a făcut alt raport de expertiză , pentru că diferenta este 
foarte mare între cele 2 rapoarte ? 
Dl. Radu George propune o nouă evaluare a terenului în prezenţa unei comisii formată din 
consilieri .Poate fi un asistent expert.şi 3-5 consilieri care să meargă la ceastă expertiză . 
Nu sunt discuţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează: - pentru – 1(Militaru Eugen) ; 

- abţineri – 12 ( Anghel Marian , Badea Vanina , Drăgan Gheorghe , 
Gheorghe Mariana , Iordache Marin , Radu Florian , Radu George , Stana 
Daniela , Tănasie Silviu ,  Tudor Vasile , Turcitu Marin , Vîlceloiu 
Gabriel) 

Se supune la vot propunerea d-lui Radu George referitor la comisia de evaluare . 
Votează : - pentru  - 13 ; 
D-na Gheorghe Mariana – propune pe d-na Stana Daniela şi pe dl. Radu George . 
D-na Stana – propune pe d-na Gheorghe Mariana . 
Votează : - pentru – 11 ; 

- abţineri – 2 (Radu Florian , Stana Daniela ).  
     Dl Secretar arata umatoarele:avand in vedere ca nu  a fost aprobat proiectul privind 
vanzarea terenului si astfel terenul pe care urmeaza a se edifica Centrul Cultural nu este liber 
de sarcini, solicita reintroducerea pe ordinea de zi a proiectului   de hotărâre referitor la 
denunţarea unilaterală a contractului de concesiune nr. 1/2004 pentru suprafaţa de teren de 
5.905 mp .Proiectul este respins in unanimitate. 
 
2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului ,, Înfiinţarea Centrului Cultural 
Orăşenesc Balş ”  
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-l Stoian Ion  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Anghel Marian Viorel 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voteză : - pentru – 0 ; 

- abtineri-13 ; 
    Domnii consilieri isi motiveaza abtinerea avand in vedere ca terenul pe care urmeaza a se 
edifica Centrul Cultural nu este liber de sarcini.   
Nemaifiind alte discuţii, domnul Militaru Eugen , 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 04.04.2014. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                    Militaru Eugen                    

                                                                                                      
 
 

                                                                                                       SECRETAR, 
JR. DINU CONSTANTIN    

 


