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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26.07.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 90 din data 20.07.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Cîrtog 
Liselotte – şef birou Buget-Contabilitate, Anastasie Cornel – Urbanism, Neaţu Paraschiv – 
Urbanism. 
 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tucan 
Dumitru, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Domnul Tucan Dumitru, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi virări de credite în cadrul bugetului 
local pe anul 2012 
 2. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 

3. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Pandelică Constantin 

4. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă soţilor Cazan 
Marin şi Cazan Dumitra 

5. Proiect de hotărâre referitor la asocierea Consiliului Local Balş cu Asociaţia 
Sportivă „Koryo Taekwondo Club Slatina” 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 83 487,20 lei (inclusiv TVA), 
pentru reparaţii şi amenajarea unei parcări peste canalul colector din zona Bujorului – Popa 
Şapcă – Piaţa Centrală 

7. Proiect de hotărâre referitor la construirea unui număr de 5 foişoare pe raza 
oraşului Balş 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea şi includerea în Lista de Investiţii pe anul 
2012 a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare drum 
comunal DC1A, Balş – Spineni, jud. Olt” 

9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 81 000 lei pentru realizarea 
proiectului „Lucrări de pavare în oraşul Balş” 

10. Proiect de hotărâre referitor la numirea persoanelor care vor ţine evidenţa 
Registrului datoriei publice şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale oraşului Balş 

11. Proiect de hotărâre referitor la suplimentarea cu suma de 17 000 lei a 
obiectivului de investiţii „Gard de protecţie şi spaţii verzi în oraşul Balş” 

12. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
oraşului Balş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

13. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea a 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul 
Local al oraşului Balş în consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Balş 
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14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii iunie 2012 

15. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

 Votează: - pentru – 19. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi vir ări de credite în cadrul 
bugetului local pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 4 (Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, Turcitu Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/26.07.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului institu ţiilor finan ţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anuţa Octavian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16; 
     - abţineri – 3 (Costache Ionel, Curelea Bogdan, Turcitu Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/26.07.2012. 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Pandelică Constantin 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/26.07.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă soţilor 
Cazan Marin şi Cazan Dumitra 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 25/26.07.2012. 
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5. Proiect de hotărâre referitor la asocierea Consiliului Local Balş cu Asociaţia 

Sportivă „Koryo Taekwondo Club Slatina” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 
 Dl Radu George întreabă în ce constă această asociere din punct de vedere financiar, 
dacă li se asigură sediu, care sunt consilierii delegaţi pentru monitorizare. 
 Dl Dinu Constantin spune că au fost alocaţi bani în şedinţa trecută – 15 000 lei, 
conform legii. 
 Dl Radu George propune formarea unei comisii pentru verificarea banilor cheltuiţi. 
 Dl Statie George propune să se ţină câteva reprezentaţii din partea clubului în oraş. 
 Dl Anuţa Octavian nu este de acord cu această asociere. 
 Dl Cotarcea Ionuţ vrea să ştie ce se aprobă: un acord de principiu sau şi contractul de 
asociere. 
 Dl Dinu Constantin precizează că se aprobă asocierea de principiu. 
 Dna Smarandache Cornelia adaugă că în contract se va specifica întinderea 
obligaţiilor şi susţinerea financiară a Consiliului Local. De asemenea, se poate trece şi 
obligaţia clubului de a susţine câteva reprezentaţii în oraş. 
 Dl Radu George doreşte să fie invitaţi şi reprezentanţii clubului sportiv pentru 
şedinţa următoare. 
 Dl Iordache Marin întreabă de ce se asociază Consiliul Local cu un club sportiv. 
 Dl Dinu Constantin spune că asocierea este prevăzută de lege şi se face pentru 
încurajarea sportului. 
 Dl Anghel Marian vrea să ştie dacă banii se justifică înainte sau după cheltuire. 
 Dl Secretar – se va stabili de comun acord. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 4 (Anuţa Octavian, Tănasie Silviu, Turcitu Marin, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.07.2012. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 83 487,20 lei (inclusiv 

TVA), pentru repara ţii şi amenajarea unei parcări peste canalul colector din zona 
Bujorului – Popa Şapcă – Piaţa Centrală 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
 Dl Radu George întreabă dacă este o lucrare deja finalizată. 
 Dl Dinu Constantin spune că nu. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14; 
     - abţineri – 5 (Costache Ionel, Radu George, Turcitu Marin, Tănasie Silviu, 
Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.07.2012. 
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7. Proiect de hotărâre referitor la construirea unui număr de 5 foişoare pe raza 

oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Dl Radu George întreabă dacă este lucrare deja finalizată. 
 Dl Anastasie Cornel răspunde că nu. 
 Dl Radu George solicită să se organizeze licitaţie publică la acest proiect de hotărâre 
şi la cel anterior. 
 Dl Anuţa Octavian consideră că aceste foişoare sunt inutile. Vrea să ştie locaţiile lor. 
 Dl Neaţu Paraschiv spune că vor fi construite pe partea dreaptă a oraşului. 
 Dl Anastasie Cornel adaugă că pe partea stângă a oraşului sunt deja construite 14. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12; 
     - abţineri – 7 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Radu George, 
Turcitu Marin, Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.07.2012. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea şi includerea în Lista de Investiţii 

pe anul 2012 a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare 
drum comunal DC1A, Balş – Spineni, jud. Olt” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Neaţu Paraschiv 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 

Dl Anuţa Octavian consideră că era un proiect necesar. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 29/26.07.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 81 000 lei pentru realizarea 

proiectului „Lucr ări de pavare în oraşul Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Anastasie Cornel 
  Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin 

Dl Anuţa Octavian întreabă dacă lucrarea este executată. 
Dl Anastasie Cornel precizează că este o lucrare începută dar nefinalizată. 
Dl Tănasie Silviu adaugă că lucrarea este efectuată în proporţie de 80%. 
Dl Anastasie Cornel spune că s-au oprit lucrările din cauza lipsei fondurilor. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 13; 
     - abţineri – 6 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Radu George, Turcitu Marin, 
Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 30/26.07.2012. 
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10. Proiect de hotărâre referitor la numirea persoanelor care vor ţine evidenţa 

Registrului datoriei publice şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale oraşului 
Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Turcitu Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 31/26.07.2012. 

 
11. Proiect de hotărâre referitor la suplimentarea cu suma de 17 000 lei a 

obiectivului de investiţii „Gard de protecţie şi spaţii verzi în oraşul Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Jurebie Iancu 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vîlceloiu Gabriel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 13; 
     - abţineri – 6 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Radu George, Turcitu Marin, 
Tănasie Silviu, Vîlceloiu Gabriel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 32/26.07.2012. 

 
12. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al oraşului Balş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan 
 Se fac propuneri. 
 Dl Cotarcea Ionuţ propune: 

- pentru Colegiul Tehnic: dl Tucan Dumitru; 
- pentru Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”: dl Iordache Marin; 
- pentru Liceul Teoretic „Petre Pandrea”: dl Cotarcea Ionuţ; 
- pentru Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş”: dl Matei Gerard; 
- pentru Şcoala nr. 1: dna Stana Daniela. 

Dl Radu George propune pe dl Costache Ionel pentru Colegiul Tehnic „Nicolae 
Bălcescu”. 

Se supune la vot: 
- pentru dl Tucan Dumitru: 18 voturi pentru, 1 abţinere (Tucan Dumitru); 
- pentru dl Iordache Marin: 18 voturi pentru, 1 abţinere (Iordache Marin); 
- pentru dl Costache Ionel: 6 voturi pentru, 12 împotrivă, 1 abţinere (Costache Ionel); 
- pentru dl Matei Gerard: 18 voturi pentru, 1 abţinere (Matei Gerard); 
- pentru dl Cotarcea Ionuţ: 18 voturi pentru, 1 abţinere (Cotarcea Ionuţ); 
- pentru dna Stana Daniela: 18 voturi pentru, 1 abţinere (Stana Daniela). 
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Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 33/26.07.2012. 

 
13. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea a 2 reprezentanţi numiţi de 

Consiliul Local al oraşului Balş în consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc 
Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 
 Dna Stana Daniela îi propune pe dl Mirea Cosmin (doctor) şi pe dl Hîrcă Adrian 
(economist). 
 Dl Anuţa Octavian îl propune pe dl Tănasie Silviu. 
 Se supun la vot propunerile. 
 Votează: 

- pentru dl Mirea Cosmin: 13 voturi pentru, 6 abţineri; 
- pentru dl Hîrcă Adrian: 13 voturi pentru, 6 abţineri; 
- pentru dl Tănasie Silviu: 6 voturi pentru, 13 abţineri. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 34/26.07.2012. 

 
14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 

cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 
 Dl Cotarcea Ionuţ atrage atenţia că există persoane care cer decontarea navetei deşi 
au reşedinţa pe Balş: dna Baldovin şi dna Rodica de la Grădiniţa nr. 1. 
 Dl Iordache Marin solicită ca directorii care au semnat pentru aceste declaraţii şi 
decontări să fie traşi la răspundere. 
 Dna Viceprimar, Smarandache Cornelia, spune că se vor face verificări. 
 Dl Iordache Marin cere să se facă adrese către serviciul de evidenţa populaţiei. 
 Dna Cîrtog Liselotte precizează că pentru această lună actele sunt în regulă. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot. 
Votează: - pentru – 16; 
     - abţineri – 3 (Cotarcea Ionuţ, Pendiuc Silviu, Smarandache Cornelia). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 35/26.07.2012. 
 

 
15. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 
Dl Costache Ionel cere să se achiziţioneze o staţie de epurare. 
Dl Neaţu Paraschiv spune că se lucrează de 10 ani pentru achiziţionarea unei staţii 

de epurare. Problema este la instalaţie. 
Dl Tucan Dumitru solicită pentru şedinţa viitoare o situaţie concretă. 
Dl Iordache Marin consideră că problema apei este că miroase. 
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Dl Neaţu Paraschiv adaugă că există un program de înlocuire a 32 km de conducte 
de apă. 

Dl Tănasie Silviu a avut o solicitare în şedinţa trecută referitoare la construcţia dintre 
blocurile A şi B. 

Dl Dinu Constantin îl invită pe dl Tănasie să vină la serviciul urbanism într-o 
dimineaţă pentru verificarea documentelor. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei Ionela Munteanu, conducătoarea 
fundaţiei Oltenia.NL, care vrea să ajute şi copiii din oraşul Balş. 

Dl Anghel Marian şi dl Pendiuc Silviu se oferă să o ajute. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Tucan Dumitru, 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 26.07.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tucan Dumitru 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


