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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020 

I.  Proiecte strategice pentru perioada 2014-2027 (Aceste propuneri de proiecte au fost colectate în cadrul grupurilor de lucru la care au fost invitați toți actorii relevanți de la nivel local. 
Detaliile cu privire la acestea, inclusiv bugetul, au caracter orientativ și vor fi definitivate o data cu elaborarea/definitivarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare, etc. 
Ordinea prezentării proiectelor în tabelul de mai jos este aleatorie și nu indică o prioritizare a acestora) 

 

Nr. Titlul proiectului Scopul proiectului 
Obiectivele 

specifice 
Probleme abordate Activități principale 

Bugetul 
estimativ 

(LEI) 

Surse de 
finanțare 

Parteneri 

1.  Construcția variantei 
de ocolire a orașului 

Balș 

Creșterea mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor în orașul 
Balș 

1. Creșterea vitezei 
de deplasare și 

fludizarea 
traficului 

2. Reducerea 
nivelului de 

poluare 
3. Reducerea 
numărului de 
accidente și 
creșsterea 
siguranței 
circulației 

1. Lipsa unei variante 
de ocolire a orașului 
2. Nivelul ridicat de 
poluare a aerului și 

poluare fonică 
3. Numărul ridicat de 

accidente rutiere 
produse pe DE 

Construcția unei variante de 
ocolire a orașului, cu o 

lungime de cca 9 km, prin 
partea de sud a acestuia 
(paralelă cu calea ferată 

existentă), inclusiv 
construcția unui nou pod 

peste râul Olteț, amenajarea 
intersecțiilor cu drumurile 

existente și cu CF prin 
construcția de pasaje 

denivelate, amenajarea a 2 
parcări,  

 

50,000,000 POIM 2014-
2020 

Bugetul de stat 
 

CNADNR 

2. Înființare Parcului 
Industrial Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

investitori 

1. Dezvoltarea 
întreprinderilor 

care își desfășoară 
activitatea în oraș 

2. Dezvoltarea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
afaceri, cu 

precădere pentru 
IMM-uri 

1. Întreprinzătorii 
locali nu beneficiază 

de o gamă 
diversificată de 

servicii de afaceri 
2. Numărul de 

investitori străini din 
zonă este foarte redus 
3. Numărul de locuri 

de muncă vacante este 

Proiectul presupune 
amenajarea unui parc 

industrial, pe o suprafață de 
minim 10 ha, construcția 

unor clădiri administrative, a 
unor hale de producție, 

depozite (inclusiv frigorifice 
pentru produse 

agroalimentare) și de 
prestări servicii, rețele de 

25,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

Camera de 
Comerț și 

Industrie Olt 
Asociații 

patronale / 
grupuri de 

producători 
Universități 

Clustere 
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3. Atragerea și 
susținerea 

potențialilor 
investitori 

4. Crearea de 
minim 500 de 

locuri de muncă 

redus 
4. Industria locală este 

puțin diversificată și 
oferă un nivel redus 

de salarizare 

utilități, parcări, drumuri de 
acces, inclusiv instalarea de 

panouri fotovoltaice, etc. 
Profilul parcului va fi unul 

complex (producție, 
depozitare, servicii, energie).  

3. Modernizarea 
transportului în comun 

și interurban din 
orașul Balș 

Creșterea mobilității 
persoanelor în orașul 

Balș și în zona 
periurbană a acestuia 

1. Creșterea 
numărului de 
pasageri din 

sistemul public de 
transport în comun 

și interurban 
2. Întărirea 

relațiilor urban-
rural 

1. Numărul de 
locuitori care 

utilizează transportul 
în comun din zonă 

este redus 
2. Lipsa unor sistem 
integrat de transport 

la nivelul zonei urbane 
3. Numărul 

semnificativ de 
navetiști din comunele 
învecinate către orașul 

Balș 

Proiectul implică construcția 
unei autogări moderne, cu 
peroane, locuri de parcare, 

săli de așteptare, casă de 
bilete, spații comerciale, etc. 

Aceasta va fi amplasată în 
proximitatea Gării Balș, în 

vederea promovării 
transportului intermodal. 

1,000,000 Parteneriat 
public-privat 
(concesiune 
teren pentru 
construcție) 
Bugetul local 

Companii 
private 

4. Dezvoltarea și 
consolidarea 

turismului în orașul 
Balș și pe Valea 

Oltețului 

Creșterea atractivității 
orașului Balș și a zonei 
periurbane a acestuia 

pentru turiști 

Valorificarea 
durabilă a 

patrimoniului 
cultural material și 

imaterial din 
orașul Balș 

1. Numărul turiștilor 
care vizitează zona 

Balș este unul dintre 
cele mai reduse din 
țară, iar principala 
cauză o reprezintă 

valorificarea și 
promovarea deficitară 

a patrimoniului 
cultural local 

Proiectul prevede o serie de 
acțiuni integrate de 

promovare a obiectivelor de 
patrimoniu construit din 

zona Balș (Mănăstirea Călui, 
Mănăstirea Măinești, Biserica 
“Cuvioasa Paraschiva” Iancu 
Jianu, ruinele așezării dacice, 

etc.), precum și a celor de 
patrimoniu imaterial 
(tradiția Olăritului, a 

producerii de rogojini, 

1,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul local 

 

Meșterii 
populari din 

zonă 
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covoare tradiționale, a 
cioplirii în lemn, etc.). Aceste 

acțiuni vor cuprinde 
organizarea de evenimente 

promovare (Târgul 
Meșterilor Populari, Zilele 
Orașului, etc.), amenajarea 

unei piețe volante de vânzare 
a produselor artizanale și 

meșteșugărești, participare la 
târguri de turism din țară și 
din străinătate, elaborare de 

materiale promoționale, 
crearea unui site web, a unui 
punct de informare turistică, 

etc.  

5. Înființare Centru de 
Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane 
Vârstnice în orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș prin 

promovarea 
incluziunii sociale 

1. Promovarea 
incluziunii sociale  

2. Creșterea 
accesului la 

serivicii sociale și 
de sănătate 

1. Ponderea 
persoanelor vârstnice, 

dependente, expuse 
riscului de excluziune 
socială este în creștere 

2. În zona Balș nu 
există centre de 

îngrijire și asistență 
pentru vârstnici 

Proiectul prevede construcția 
unui centru medico-social 

pentru persoane vârstnice în 
orașul Balș. Acesta va avea o 

capacitate de circa 50 de 
persoane, iar beneficiarii vor 

primi îngrijiri medicale în 
funcţie de recomandările 
medicilor, servicii privind 
asigurarea şi menţinerea 

capacităţii fizice şi 
intelectuale, de consiliere şi 

informare, suport şi 
acompaniament, dar și de 

găzduire în saloane moderne, 
centru urmând să dispună de 

4,500,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

ONG-uri 
DGASPC Olt 
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bibliotecă, sală de 
kinetoterapie, club de zi, 

capelă, etc. 

6. Înființarea și 
sprijinirea unor grup 

de producători agricoli 
și tradiționali din zona 

Balș 

Creșterea 
competitivității 

economice a sectorului 
agroalimentar de la 

nivelul orașului Balș și 
a comunelor 

învecinate 

Dezvoltarea 
sectorului 

agroalimentar de 
la nivelul zonei 

orașului Balș și a 
spritului asociativ 

în domeniu, cu 
avantaje pe 

întregul lanț de 
furnizare 

1. Micii producători 
agricoli din zonă nu 

sunt integrați în 
structuri asociative și 
nu pot concura marile 
lanțuri de furnizare. 
2. Numărul mare de 
intermediari face ca 
prețurile finale ale  

produselor agricole să 
fie mult mai mari 

decât cele de 
producție 

3. Producătorii 
agricoli din zonă nu 
dispun de spații de 

depozitare a 
produselor  

Proiectul este unul de tip 
integrat și prevede 

înființarea unui grup de 
producători agricoli din zona 

orașului Balș, organizarea 
unor piețe volante de 

legume-fructe în orașul Balș, 
a unor evenimente de tipul 
”Ziua Recoltei”, înființarea 
unor spații de depozitare a 

produselor și asigurarea 
accesului membrilor la 

piețele agroalimentare din 
oraș 

900,000 PNDR 2014-
2020 

Fonduri private 

Producătorii 
agricoli 
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7. Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea Casei de 

Cultură Orășenești 
Balș 

Valorificarea 
patrimoniului cultural 

al orașului Balș 

1. Reabilitarea,  
modernizarea și 

dotarea 
instituțiilor 

culturale 
2. Diversificarea 

oportunităților de 
petrecere a 

timpului liber 
pentru locuitorii 

orașului Balș 
3. Diversificarea și 

promovarea 
activității artistice 

la nivel local 

1. Casa de Cultură din 
oraș se află într-o 
stare avansată de 

degradare 
2. Oferta culturală de 
la nivelul localității 
este redusă și puțin 

diversificată 

Proiectul are în vedere 
reabilitarea, modernizarea și 

dotarea cu echipamente 
moderne de practică 

culturală a Casei de Cultură 
Orășenești Balș, în vederea 

transformării acesteia în 
centru cultural 

multifuncțional (organizarea 
de festivaluri, concerte, 

expoziții, conferințe, 
găzduirea activității 

diverselor ansambluri și 
grupuri artistice de la nivel 

local, etc.) 

4,500,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

MCPN 

8. Reabilitarea și 
modernizarea 

infrastructurii de 
transport din orașul 

Balș 
 

Creșterea mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor în orașul 
Balș 

1. Creșterea vitezei 
de deplasare 
2. Reducerea 
nivelului de 

poluare 

1. Gradul redus de 
modernizare al rețelei 

stradale  
2. Nivelul ridicat de 
poluare a aerului și 

poluare fonică 

Proiectul prevede 
reabilitarea și modernizarea 

a 14 străzi din orașul Balș, 
inclusiv amenajarea de 

parcări, spații verzi, piste de 
biciclete, realizarea de 
marcaje și lucrări de 

semnalizare, etc. 
 

50,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

9. Construcția de locuințe 
pentru tineri în regim 
de închiriere în orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș prin 

promovarea 
incluziunii sociale 

1. Promovarea 
incluziunii sociale 

a tinerilor 
2. Creșterea 
accesului la 

serivicii sociale  
3.  Îmbunătățirea 

condițiilor de 

1. Ponderea tinerilor 
expuși riscului de 

excluziune socială este 
în creștere 

2. Numărul de locuințe 
sociale și pentru 

tineridin oraș este 
insuficient în raport 

Proiectul prevede finalizarea 
construcției a 4 blocuri ANL, 
cu regim de înălțime P+3 și 
un număr total de circa 150 

de unități locative, precum și 
conectarea acestora la rețele 

de utilități, amenajarea 
zonelor adiacente (parcări, 

10,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

ANL 
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locuire cu cererile 
3. Un număr mare de 

persoane din zonă 
locuiesc în condiții 

improprii 

spații verzi, locuri de joacă, 
etc.) 

10. Construcția a două 
pasaje pietonale 

supraterane în orașul 
Balș 

Creșterea mobilității 
persoanelor în orașul 

Balș 

1. Creșterea vitezei 
de deplasare 
2. Reducerea 
numărului de 

accidente rutiere și 
creșterea 

siguranței în traffic 

1. Congestionarea 
traficului de-a lungul 

DN care străbate 
orașul prin zona 

central 
2. Numărul ridicat de 

accidente rutiere 
cauzat de traversarea 

neregulamentară a 
pietonilor 

Proiectul prevede construcția 
a două pasaje rutiere 

supraterane pentru pietoni, 
de-a lungul Str. Nicolae 

Bălcescu, în zona Primăriei și 
a magazinului Lidl, dotate cu 

lifturi.  
 

2,500,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

CNADNR 

11. Modernizarea, 
eficientizarea și 

extinderea  
ilumunatului public 

din orașul Balș 

Implementarea unui 
sistem de iluminat 
public modern și 
eficient energetic 

1. Reducerea 
consumului de 

energie 
2. Creșterea 

calității vieții 
3. Creșterea 

eficienței 
energetice 

1. Sistemul de 
iluminat public din 

oraș nu acoperă toată 
localitatea și nu 

dispune de corpuri de 
iluminat eficiente 

energetic 

Extinderea rețelei de 
iluminat și înlocuirea 
corpurilor de iluminat 

existente cu becuri de tip 
LED,  becuri eficiente 

energetic, alte tipuri etc.   

25,000,000 Parteneriat 
public-privat 

Partener 
privat 
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12. Extinderea, 
reabilitarea, 

modernizarea și 
dotarea unităților de 

învățământ din orașul 
Balș 

Creșterea accesului la 
servicii educaționale 

de calitate 

1. Reducerea 
abandonului școlar 

2. Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale 

1. Restructurarea 
rețelei educaționale de 
la nivel local a condus 

la supraîncărcarea 
unităților de 
învățământ 
funcționale 

2. Elevii din comunele 
învecinate fac naveta 

la unitățile de 
învățământ din oraș 

Proiectul are în vedere 
reabilitarea și modernizarea 

spațiilor de învățământ 
existente la nivelul orașului: 
Colegiul Tehnic Balș (izolație 

termică și șarpantă corp 
principal, atelier-școală și 

spălătorie, reabilitare cămin 
2, cabinet fonic limbi 

străine), reabilitarea Creșei 
Balș, reabilitarea șarpantei și 
dotarea cu panouri solare la 

celelalte unități de 
învățământ din oraș, 

construcția și dotarea de săli 
de sport  

 

5,000,000 Bugetul local 
POR 2014-2020 

MECTS 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean Olt 

13.  Regenerarea urbană a 
cartierelor de locuințe 

din orașul Balș 

Creşterea calităţii vieţii 
in orașul Balș prin 

reabilitarea 
infrastructurii urbane 

1. Creşterea 
calităţii spaţiilor 

verzi din localitate 
2. Crearea unor 
spaţii urbane de 

calitate 
3. Insuficiența 

locurilor de 
parcare 

1. Gradul redus de 
modernizare a 

străzilor orășenești și 
a aleilor din cartierele 

periferice 
2. Lipsa unor spații 

urbane de calitate în 
zonele rezidențiale 
3. Spațiile verzi din 

cartiere sunt 
insuficient amenajate 
4. Numărul redus de 

locuri de parcare 

Proiectul prevede 
regenerarea urbană 

(reabilitare și modernizare 
străzi, alei pietonale, 

amenajare piste de biciclete, 
locuri de parcare, locuri de 

joacă, iluminat public) a unei 
zone urbane complementare 

la proiectul “Orașul Nou”, 
implementat în perioada 

2007-2013 

25,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul local 
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14. Extinderea și 
modernizarea spațiilor 

verzi din orașul Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

turiști și locuitori 
 

1. Creșterea 
numărului de 

turiști 
2. Extinderea și 
diversificarea 

infrastructurii de 
agrement din zonă 

 

1. Suprafața spațiilor 
verzi publice e redusă 

la nivelul orașului 
2. Numărul turiștilor 

care vizitează 
localitatea este redus 

în comparație cu 
potențialul local. 

3. Numărul de zone de 
agrement și de 

petrecere a timpului 
liber este redus 

Proiectul prevede extinderea 
spațiilor verzi din orașul 
Balș, prin modernizarea 
parcurilor “Balta Gării” 
(amenajare pasarelă, 

amenajarea de terenuri de 
skateboard, de terenuri 
sportive, crearea unui 

legături cu Parcul Central),  a 
celui de la intrarea dinspre 

Craiova, a celui din cartierul 
Gengea, prin reabilitarea 

aleilor pietonale, a 
iluminatului public și 

arhitectural, a mobilierului, a 
locurilor de joacă, etc. 

 

5,000,000 AFM 
Bugetul local 

Ministerul 
Mediului 

15. Reabilitarea energetică 
a clădirilor publice din 

orașul Balș 

Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 

publice 

1. Reducerea 
consumului de 

energie 
2. Creșterea 

calității vieții 
3. Îmbunătățirea 
aspectului urban 

1. Cele mai multe 
dintre clădirile de 
interes public din 

orașul Balș nu sunt 
rehabilitate termic, 
ceea ce generează 
costuri ridicate cu 

utilitățile 
2. Eficiența energetic 
scăzută a clădirilor 
publice este o sursă 
important de CO2 

Reabilitarea energetică a 
clădirilor de interes public 
din orașul Balș (unități de 

învățământ, sanitare, sediul 
Primăriei, etc.) și instalarea 

de panouri fotovoltaice 
pentru asigurarea 

necesarului de energie 
electrică și căldură.  

10,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 
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16. Construcția unui nou 
stadion în orașul Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 
 

1. Promovarea 
activității sportive 

și a unui stil de 
viață sănătos în 

rândul populației 
2. Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

sportive din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de practicare a 
sporturilor și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Interesul pentru 
sportul de 

performanță este 
scăzut 

3. Stadionul Balș se 
află într-o stare 

avansată de uzură 
fizică și morală 

Proiectul prevede construcția 
unui nou stadion orășenesc, 
cu tribune de maxim 7.000 
de locuri, pistă de atlestism, 
vestiare, dușuri și grupuri 

sanitare, sală de forță, 
nocturnă, modernizarea 
infrastructurii edilitare, 
amenajarea de parcări, 

montarea unei instalații de 
nocturnă și a unei tabele 

electronice etc. 
 

30,000,000 Parteneriat 
public-privat 
Bugetul local 

 

17. Modernizarea bazelor 
sportive din orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 
 

1. Promovarea 
activității sportive 

și a unui stil de 
viață sănătos în 

rândul populației 
2. Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

sportive din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de practicare a 
sporturilor și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Interesul pentru 
sportul de 

performanță este 
scăzut 

3. Stadionul Balș se 
află într-o stare 

avansată de uzură 
fizică și morală 

Proiectul prevede 
amenajarea unui teren 

sintetic de mari diminesiuni, 
cu instalație de nocturnă, 
precum și a două terenuri 

sintetice de mai mici 
dimensiuni (100 x 50 m), cu 
vestiare, locuri de parcare, 
împrejmuire, în orașul Balș 

1,500,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

CNI 
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18. Modernizarea 
ștrandului și 

înființarea unui 
Aquapark în orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori și turiști 
 

1. Promovarea 
activității sportive 

și a unui stil de 
viață sănătos în 

rândul populației 
2. Extinderea și 
diversificarea 

infrastructurii de 
agrement din zonă 

 

1. Oportunitățile  
 de agrement și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Numărul turiștilor 
care vizitează orașul 

este foarte scăzut 
3. Orașul Balș nu 

dispune de un ștrand 
modern 

Proiectul prevede 
modernizarea ștrandului 
existent, amenajarea unei 
piscine acoperite, a unei 

saune, a unor spații pentru 
masaj, Jacuzzi, tobogane de 

apă, plajă, spații de 
alimentație publică, etc.  

 

10,000,000 Parteneriat 
public-privat 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

19. Construcția unei săli 
polivalente în orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 
 

1. Promovarea 
activității sportive 

și a unui stil de 
viață sănătos în 

rândul populației 
2. Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

sportive din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de agrement și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Interesul pentru 
sportul de 

performanță este 
scăzut 

3. Orașul Balș nu 
dispune de o sală de 

sport de mari 
dimensiuni 

Proiectul prevede construcția 
unei săli polivalente cu o 

capacitate de circa 1.000 de 
locuri, cu suprafețe de joc, 
tribune, vestiare, dușuri și 
grupuri sanitare, locuri de 

parcare,  
 

15,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

CNI 

20. Reabilitarea, 
modernizarea și 

dotarea Spitalului 
Orășenesc Balș 

Creşterea calităţii vieţii 
in orașul Balș, prin 

asigurarea accesului 
locuitorilor la servicii 
de sănătate de calitate 

1. Creșterea 
accesului 

populației la 
servicii de sănătate 

de calitate 
2. Diversificarea 

ofertei de servicii 
medicale din oraș 

1. Clădirea spitalului 
orășenesc este 

necorespunzătoare 
din perspectiva 

legislației în vigoare 
(circuite medicale) 

2. Morbiditatea 
populației este în 

creștere 

Proiectul prevede 
reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Spitalului Orășenesc 

Balș (instalarea unui lift 
exterior, amenajarea CPU, a 

două săli de operație, 
achiziționarea unui computer 

tomograf, etc.) 

20,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

Ministerul 
Sănătății 
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21. Înființarea unui Centru 
Social pentru tinerii 

care au părăsit 
sistemul de protecție a 
copilului în orașul Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori, prin 
promovarea 

incluziunii sociale 

1. Promovarea 
incluziunii sociale  

2. Creșterea 
accesului la 

serivicii sociale și 
de sănătate 

1. Tinerii care au 
părăsit sistemul de 

protecție a copilului 
reprezintă un grup 
defavorizat, supus 

riscului de excluziune 
socială 

2. Sfera serviciilor 
sociale oferite 

tinerilor care au 
părăsit sistemul de 

protecție este limitată 
3. La nivelul orașului 
Balș există un număr 

mare de tineri aflați în 
această situație, care 
nu dispun de condiții 
corespunzătoare de 
locuire, de un loc de 

muncă, etc. 

Proiectul prevede 
amenajarea unui centru 

social pentru tinerii care au 
părăsit sistemul de protecție 
a copilului, care va cuprinde 
locuințe sociale, centru de zi,  

centru de informare și 
consiliere, cabinet medical, 

ateliere protejate 
(întreprinderi sociale), etc. 

4,500,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

22. Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea Palatului 

Copiilor din orașul 
Balș 

Creșterea accesului la 
servicii educaționale 

de calitate 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale 

1. Infrastructura 
pentru activități 

extrașcolare de la 
nivelul orașului Balș 

este deficitară 
2. Palatul Copiilor este 

frecventat de peste 
500 de copii 

 

Proiectul prevede 
reabilitarea și dotarea 

Palatului Copiilor din orașul 
Balș, precum și dotarea 

acestuia cu material didactic, 
în vederea diversificării 

activităților extra-școlare 
derulate în cadrul acestuia 

2,500,000 Bugetul de stat Inspectoratul 
Școlar 

Județean Olt 
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23. Modernizarea serelor 
dendro-floricole din 

orașul Balș 

Dezvoltarea capacității 
administrative  

Îmbunătățirea 
activității de 
întreținere a 

spațiilor verzi 

1. Serele publice 
existente la nivelul 
orașului Balș se află 
într-o stare avansată 

de degradare și 
nerentabile 

2. La nivelul orașului 
există un necesar 

important de material 
dendrofloricol pentru 

amenajarea și 
întreținerea spațiilor 

verzi 

Proiectul prevede 
modernizarea serelor 

încălzite pentru material 
dendrofloricol, precum și 
achiziționarea de utilaje 

pentru derularea activității 
de producție 

1,000,000 Bugetul local  

24. Construcția unui padoc 
pentru câinii 
comunitari 

Dezvoltarea capacității 
administrative  

Îmbunătățirea 
activității de 
ecarisaj de la 

nivelul orașului 
Balș 

1. Numărul câinilor 
fără stăpân din oraș 

este ridicat 
2. La nivelul orașului 

Balș nu există un 
padoc pentru câinii 

comunitari 

Proiectul prevede 
amenajarea unui padoc 

pentru câinii comunitari, cu 
cuști, cabinete medicale, săli 
de tratament și de operație, 

spații de carantină, bucătărie, 
depozit de alimente, grupuri 

sanitare și vestiare pentru 
personal. 

1,000,000 Bugetul local  

25 
Reabilitarea, 

modernizarea și 
dotarea Bibliotecii 
Orășenești “Petru 

Pandrea” Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori și turiști 

Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

culturale din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de agrement și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Infrastructura și 
serviciile culurale de 

la nivelul orașului Balș 
sunt puțin 

diversificate 
3. Clădirea bibilotecii 

Proiectul prevede 
reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Bibliotecii Orășenești 

Balș (reabilitarea termică a 
clădirii, reabilitarea 

șarpanteti, amenajarea unei 
săli de împrumut, a unei săli 

de expoziții, a unei săli 
dedicate copiilor, instalarea 

de sisteme de ventilație și de 

3,000,000 Bugetul local 
Bugetul de stat 
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orășenești se află într-
o stare avansată de 

degradare 

încălzire centralizată, 
instalarea de panouri solare, 
de sisteme de securitate, de 

izolare fonică, dotarea cu 
mobilier, crearea unui 
catalog informatizat al 

fondului de carte, dotarea cu 
tehnică de calcul, etc.) 

 

26. 
Înființarea Muzeului 

Orășenesc Balș 
(inclusiv a Secției de 

Olărit) 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori și turiști 

Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

culturale din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de agrement și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Infrastructura și 
serviciile culurale de 

la nivelul orașului Balș 
sunt puțin 

diversificate 
3. Orașul Balș nu 

dispune de un muzeu 
orășenesc 

Proiectul prevede construcția 
unui muzeu orășenesc, cu săli 

de expunere și pentru 
expoziții permanente, 
demonstrații, grupuri 
sanitare, depozite, etc. 

Muzeul va dispune de o 
secție dedicată tehnicii 

tradiționale a olăritului din 
zona Balș 

 

5,000,000 Bugetul local 
Bugetul de stat 
Programul de 

Cooperare 
Norvegian 

 

27. 
Regularizarea albiei 
râului Olteț în zona 

orașului Balș 

Combaterea efectelor 
schimbărilor climatice 

și prevenirea 
hazardelor natural 

Regularizarea 
cursurilor de apă 

din orașul Balș 

1. Râul Olteț, care 
străbate orașul Balș, 

este colmatat , inclusiv 
ca urmare a 

depozitării ilegale de 
deșeuri pe malurile 

acestuia, ceea ce 
crează riscuri sporite 

pentru producerea 
unor viituri. 

Proiectul prevede executarea 
unor lucrări de regularizare a 
albiei râului Olteț, inclusiv pe 

teritoriul administrativ al 
orașului Balș, prin realizarea 

de diguri din materiale 
locale, cu sau fără 

consolidare de mal, parapeți 
din beton, traverse 

antierozionale, subtraversări, 
etc. 

42,500,000 POS MEDIU 
2007-2013 

Bugetul de stat 

A.N. “Apele 
Române” 
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28. Construcția unei 
grădinițe pentru copii 

în orașul Balș 

Creșterea accesului la 
servicii educaționale 

de calitate 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale 

1. Numărul de locuri 
în grădinițe este 

insuficient în raport 
cu numărul de copii 

din oraș  
 

Proiectul prevede construcția 
unei grădinițe noi în orașul 

Balș 

1,000,000 Bugetul de stat Inspectoratul 
Școlar 

Județean Olt 

29. Reabilitarea energetică 
a blocuri de locuințe 

din orașul Balș 

Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 

de locuit 

Reducerea 
consumului de 

energie 
Creșterea calității 

vieții 
Îmbunătățirea 

aspectului urban 

1. Cele mai multe 
dintre blocurile de 
locuințe din orașul 

Balș nu sunt 
reabilitate termic, 
ceea ce generează 
costuri ridicate cu 

utilitățile 
2. Eficiența energetic 
scăzută a clădirilor 
private este o sursă 
important de CO2 

Reabilitarea energetică a 
clădirilor de locuințe 
colective (blocuri) și 
instalarea de panouri 

fotovoltaice pentru 
asigurarea necesarului de 

energie electrică și căldură.  

30,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 
Parteneriat 

public-privat 
 

Asociațiile de 
proprietari 

30. Extinderea rețelei de 
distribuție a gazelor 
naturale în cartierul 
Româna din orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 

Extinderea 
infrastructurii 

tehnico-edilitare 
locale  

1. O parte din zonele 
rezidențiale existente 

la nivelul orașului Balș 
nu sunt conectate la 

rețeaua de distribuție 
a gazelor natural 

2. Unele locuințe din 
orașul Balș sunt 

încălzite cu sobe pe 
combustibil solid, o 

sursă majoră de emisii 
de CO2 

Extinderea rețelei de 
distribuție a gazelor natural 

în cartierul Româna din 
orașul Balș și branșarea 
consumatorilor la rețea 

500,000 Bugetul local 
Parteneriat 

public-privat 

Operatorul 
care 

administrează 
rețeaua de 

distribuție a 
gazelor 

naturale 
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31. Elaborarea Planului 
Integrat de Dezvoltare 
Urbană a orașului Balș 
pentru perioada 2014-

2020 

Dezvoltarea capacității 
administrative  

Îmbunătățirea 
capacității de a 
furniza politici 

publice integrate 
de dezvoltare 

urbană 

1. În vederea accesării 
finanțărilor 

nerambursabile din 
POR 2014-2020 este 

imperativă elaborarea 
unui plan integrat de 

dezvoltare urbană  

Proiectul implică 
achiziționarea serviciilor de 

consultanță pentru 
elaborarea PIDU al orașului 
Balș pentru perioada 2014-
2020 (profil, analiza SWOT, 

strategie, proces partenerial, 
portofoliu de proiecte, zonă 
de acțiune urbană, plan de 

acțiune, sistem de 
implementare și 

monitorizare, etc.) 

200,000 Bugetul local Firmă de 
consultanță 

32. 
Reabilitarea și 

introducerea în 
circuitul turistic a 

clădirilor de 
patrimoniu din orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori și turiști 

Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

culturale din zonă 
 

1. La nivelul orașului 
Balș există mai multe 
clădiri de patrimoniu 

aflate într-o stare 
avansată de degradare 
2. Numărul de atracții 
turistice din zonă este 

redus, iar cele 
existente nu sunt 

promovate în rândul 
vizitatorilor 

 

Proiectul prevede 
reabilitarea clădirilor de 

patrimoniu din orașul Balș și 
introducerea lor în circuitul 
turistic, inclusiv prin măsuri 
de promovare (panouri de 

informare-orientare, 
elaborarea de materiale 

promoționale, etc.) 
 

5,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul local 

Bugetul de stat 
 

 

33. 
Reabilitarea, 

modernizarea și 
dotarea 

Cinematografului din 
orașul Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori și turiști 

Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 

culturale din zonă 
 

1. Oportunitățile  
 de agrement și de 

petrecere a timpului 
liber sunt reduse.  

2. Infrastructura și 
serviciile culurale de 

la nivelul orașului Balș 
sunt puțin 

Proiectul prevede 
reabilitarea, modernizarea și 

dotarea clădirii 
cinematografului din orașul 

Balș și transformarea sa într-
un spațiu cultural 

multifuncțional (sală de 
cinema 3D, de conferințe, de 

2,000,000 Bugetul local 
Parteneriat 

public-privat 
 

Operatori 
privați 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020 

diversificate 
3. Clădirea 

cinematografului este 
nefuncțională și se află 
într-o stare avansată 

de degradare 

evenimente, etc.) 

34. Extinderea rețelei de 
distribuție a energiei 
electrice în noile zone 

rezidențiale orașul 
Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 

Extinderea 
infrastructurii 

tehnico-edilitare 
locale  

1. Noile zone pentru 
dezvoltări rezidențiale 

existente la nivelul 
orașului Balș nu sunt 
conectate la rețeaua 

de distribuție a 
energiei electrice 

2. Numărul de locuințe 
construite din fonduri 

private este în 
creștere 

Proiectul prevede extinderea 
rețelei de distribuție a 

energiei electrice, inclusiv de 
iluminat în noile zone 

rezidențiale ale orașului Balș  

1,000,000 Bugetul local 
Parteneriat 

public-privat 

Operatorul 
care 

administrează 
rețeaua de 

distribuție a 
energiei 
electrice 

35. Tranziția de la școală 
la viața activă a 

tinerilor din orașul 
Balș 

Dezvoltarea resurselor 
umane din orașul Balș 

Asigurarea 
legăturii dintre 

oferta educațională 
locală și cerințele 

pieței muncii 

1. Capacitatea 
unităților de 

învățământ din oraș 
de a furniza forță de 
muncă calificată este 

limitată 
2. Piața locală a muncii 
a cunoscut modificări 

majore în ultimul 
deceniu, pe fondul 

instalării de noi 
investitori și a 

declinului ramurilor 
industriale 
tradiționale 

Proiectul are în vedere 
asigurarea corelării dintre 

oferta educațională și 
cerințele mediului de afaceri 

local, prin adaptarea 
curriculei, înființarea de noi 
specializări (operatori mase 
plastice, forjori, oțelari, etc.) 
și sprijinirea activităților de 

ucenicie, mentorat și practică 
ale elevilor din învățământul 

tehnic și profesional la 
unitățile economice din 

localitate  

900,000 POS DRU 2014-
2020 

Întreprinderile 
din oraș 
ISJ OT 
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3. Oferta educațională 
nu este integral 

adaptată la cerințele 
mediului de afaceri 

local 

36. Formare profesională 
continuă pentru forța 
de muncă din orașul 

Balș 

Dezvoltarea resurselor 
umane din orașul Balș 

Asigurarea 
legăturii dintre 

calificările 
existente la nivelul 

forței de muncă 
din Balș și 

cerințele mediului 
de afaceri  

1. Numărul mare de 
șomeri și de persoane 
casnice, cu precădere 

din rândul categoriilor 
dezavantajate pe piața 

muncii (necalificați, 
tineri, persoane de 

peste 45 de ani, romi, 
femei, etc.) 
2. Numărul 

participanților la 
programe de formare 
profesională continuă 

este foarte redus la 
nivelul localității 

3.Calificările existente 
la nivelul forței de 

muncă din localitate 
nu mai sunt conforme 
cu actuala configurație 

a pieței muncii 
 

Proiectul prevede 
organizarea de cursuri de 

formare profesională 
continuă pentru persoanele 

în vârstă de muncă din orașul 
Balș, în domenii pentru care 
există sau se previzionează 

cerere la nivel local, inclusiv 
din categoria celor 
tradiționale (de ex. 

meșteșuguri – olari, cioplitori 
în lemn, confecționeri de 
covoare tradiționale, de 
coșuri de nuiele, etc.), cu 

precădere din rândul 
categoriilor defavorizate 

(romi, tineri, femei, persoane 
cu dizabilități, persoane de 

peste 45 de ani, etc.) 

900,000 POS DRU 2014-
2020 

Furnizori 
autorizați de 

FPC 
AJOFM Olt 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020 

37. Reabilitarea, 
retehnologizarea și 

modernizarea 
serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de 
canalizare din orașul 

Balș 

Creșterea atractivității 
orașului Balș pentru 

locuitori 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

tehnico-edilitare 
locale  

1. Nu toate locuințele 
din orașul Balș sunt 
conectate la rețeaua 
de alimentare cu apă 

și canalizare 
2. Unele componente 
ale sistemului public 

de apă-canal din 
orașul Balș sunt 

puternic afectate de 
uzura fizică și morală 
(de ex. conductele de 
aducțiune, instalațiile 

de captare a apei 
potabile, etc.) 

Proiectul prevede o serie de 
măsuri integrate de 

reabilitare, retehnologizare și 
modernizare a sistemului de 

alimentare cu apă și 
canalizare din orașul Balș 

(reabilitarea a 15 foraje, a 6 
km de conducte de 

aducțiune, a 2 stații de 
tratare, a rețelei de transport 

și de distribuție – 16,3 km 
stradale și 13,5 km în 

cartierele de locuințe, a 2 
stații de pompare, a 

sistemului de înmagazinare, 
a 12 km de rețea de 

canalizare în cartiere, 3,5 km 
de rețea stradală de 

canalizare, a 20 km de rețea 
de canalizare pluvială, a 5 km 
de colector principal, a stației 

de epurare – treaptă 
secundară și terțiară, 
extinderea rețelei de 

canalizare pe 15 km, dotarea 
cu tehnică de calcul și 

software pentru conducere și 
monitorizare rețele, cu utilaje 

de transport specifice, cu 
echipamente de laborator, 

etc. ) 

195,000,000 POIM 2014-
2020 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

ADI Apă-Canal 
(dacă va fi 

cazul, funcție 
de condițiile 

de 
eligibilitate) 

TOTAL 592,400,000   
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II. Proiecte strategice prioritare pentru perioada de progamare 2014-2020 (Această prioritizare s-a făcut în cadrul grupurilor de lucru sectoriale organizate la 
nivel local și a interviurilor purtate cu conducerea administrației publice locale, criteriile avute în vedere fiind urgența intervenției și disponibilitatea surselor de 
finanțare): 
 

Nr. 
Crt. 

Proiect prioritar Buget estimativ Sursă de finanțare Observații 

1.  Construcția variantei de ocolire a orașului Balș 50,000,000 POIM 2014-2020 
Bugetul de stat 

 

 

2. Înființare Parcului Industrial Balș 25,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

Propus pentru includerea în 
PIDU 2014-2020 

3. Înființare Centru de Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane Vârstnice în orașul Balș 

4,500,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

Propus pentru includerea în 
PIDU 2014-2020 

4. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de 
Cultură Orășenești Balș 

4,500,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

5 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport din orașul Balș 
 

50,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

Propus pentru includerea în 
PIDU 2014-2020 

6. Construcția de locuințe pentru tineri în regim de 
închiriere în orașul Balș 

10,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

7. Modernizarea, eficientizarea și extinderea  
ilumunatului public din orașul Balș 

25,000,000 Parteneriat public-privat  

8. Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
unităților de învățământ din orașul Balș 

5,000,000 Bugetul local 
POR 2014-2020 

MECTS 

 

9.  Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe din 
orașul Balș 

25,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul local 

Propus pentru includerea în 
PIDU 2014-2020 

10. Construcția unei săli polivalente în orașul Balș 15,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020 

11. 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Bibliotecii 
Orășenești “Petru Pandrea” Balș 

3,000,000 Bugetul local 
Bugetul de stat 

 

 

12. 
Înființarea Muzeului Orășenesc Balș (inclusiv a Secției 
de Olărit) 

5,000,000 Bugetul local 
Bugetul de stat 

Programul de Cooperare 
Norvegian 

 

13. Reabilitarea energetică a blocuri de locuințe din 
orașul Balș 

30,000,000 POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

Parteneriat public-privat 

 

14. Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a 
orașului Balș pentru perioada 2014-2020 

200,000 Bugetul local Se va demara elaborarea PIDU 
în cursul anului 2014 

15. Reabilitarea, retehnologizarea și modernizarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare din orașul Balș 

195,000,000 POIM 2014-2020 
Bugetul local 

Bugetul de stat 

Se va analiza fezabilitatea 
includerii proiectului în 
Masterplan-ul Județean de 
Apă-Canal Olt (operator 
regional) sau depunerea unui 
proiect doar pentru zona Balș 
(operator micro-regional), în 
funcție de condițiile de 
eligibilitate din POIM 2014-
2020, aflat în curs de 
elaborare.  

TOTAL 447,200,000   
 
 


