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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27.09.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 183 din data 20.09.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseşte domnul Anuţa Octavian. Este prezentă doamna Cercel Georgeta care este propusă 
pentru înlocuirea în funcţia de consilier local a domnului Anuţa Octavian. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Popescu 
Cristian – Comp. Relaţii Publice. Din partea SC AQUA TRANS SA participă: Jircă 
Dumitru – director, Grecu Constantin, Fumureanu Ionuţ. 
 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Anghel 
Marian, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru: 18. 
 
 Domnul Anghel Marian, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant al locului de consilier local al 
oraşului Balş al domnului Anuţa Octavian 
 2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local a doamnei 
Cercel Georgeta 

3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 16 000 lei pentru achiziţionare 
aparatură foto-video pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu local, precum şi a 
evenimentelor importante organizate de Primăria oraşului Balş 

4. Proiect de hotărâre referitor la asocierea Consiliului Local al oraşului Balş cu 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale ale celorlalte localităţi membre în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, ca membru cu drepturi depline în 
aceeaşi Asociaţie 

5. Proiect de hotărâre referitor la mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltul” în vederea semnării Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare cu SC Compania de Apă Olt SA 

6. Proiect de hotărâre referitor la delegarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
oraşului Balş în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Şcolii Gimnaziale 
„Mihail Drumeş” Balş 

7. Proiect de hotărâre referitor la conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului 
Balş domnului Paul Tudor 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobare preţuri şi tarife producţie şi distribuţie apă 
potabilă, canalizare şi epurare ape uzate 

9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local 
Balş nr. 107/30.10.2003 
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10. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului Balş a 
unei suprafeţe de teren de 9 mp 

11. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului Balş a 
unei suprafeţe de teren de 50 mp 

12. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Dl Iordache Marin propune adăugarea pe ordinea de zi aprobarea unei sume de bani 

pentru achiziţionarea a 2 pompe pentru SC AQUA TRANS SA. 
Dl Radu George este de acord cu propunerea pentru că este o situaţie urgentă a 

oraşului. 
Dl Secretar propune ca pentru achiziţionarea celor 2 pompe să se facă proiect de 

hotărâre în şedinţa viitoare pentru a putea fi prinse şi în lista de investiţii. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

 Votează: - pentru – 18. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacant al locului de consilier 
local al oraşului Balş al domnului Anuţa Octavian 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 
 Dna Stana Daniela dă citire procesului verbal al Comisiei de validare. 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 48/27.09.2012. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local a 
doamnei Cercel Georgeta 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Dna Cercel Georgeta depune şi semnează jurământul în faţa Consiliului Local Balş. 
Dl Cotarcea Ionuţ spune că au fost nişte discuţii privind decizia Comisiei de validare 

şi doreşte să informeze că această comisie şi-a făcut datoria în funcţie de documentele 
depuse. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 49/27.09.2012. 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 16 000 lei pentru 
achiziţionare aparatură foto-video pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu local, 
precum şi a evenimentelor importante organizate de Primăria oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Popescu Cristian 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 
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Dl Iordache Marin solicită defalcarea sumei pe fiecare obiectiv în parte. 
Dl Radu George consideră că valoarea de 16 000 lei nu este mare, dar ce s-a propus 

nu este o aparatură bună. Solicită grupului de la PDL si PP-DD să nu voteze acest proiect 
de hotărâre atâta timp cât nu s-a vrut să se rezolve situaţia pompelor de apă pentru oraşul 
Balş. 

Dl Costache Ionel îşi aduce aminte că a mai fost aprobată o cameră de luat vederi în 
sala de consiliu. 

Dl Radu George adaugă că această cameră de filmat va putea să transmită în direct 
dacă este conectată la internet. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 50/27.09.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la asocierea Consiliului Local al oraşului Balş 
cu Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale ale celorlalte localităţi membre în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, ca membru cu drepturi depline în 
aceeaşi Asociaţie 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 51/27.09.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă „Oltul” în vederea semnării Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare cu SC Compania de Apă 
Olt SA 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 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 – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.09.2012. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la delegarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al oraşului Balş în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Şcolii 
Gimnaziale „Mihail Drume ş” Bal ş 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu George 

Dl preşedinte de şedinţă solicită să se facă propuneri pentru acest proiect. 
Dl Costache Ionel îl propune pe dl Tănasie Silviu. 
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Dl Smarandache Dan îl propune pe dl Drăgan Gheorghe. 
Dl preşedinte de şedinţă propune vot secret şi stabileşte ca votul să se facă pe bilet 

prin tăierea cu o linie orizontală a unuia dintre cei 2 propuşi. 
Se trece la vot. 
Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 
Dna Stana Daniela, preşedinta comisiei de validare, anunţă rezultatul: 
- dl Tănasie Silviu – 10 voturi; 
- dl Drăgan Gheorghe – 9 voturi. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 53/27.09.2012. 

 
7. Proiect de hotărâre referitor la conferirea titlului de cetăţean de onoare al 

oraşului Balş domnului Paul Tudor 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Domnul Paul Tudor îşi prezintă activitatea în câteva cuvinte. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 54/27.09.2012. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobare pre ţuri şi tarife producţie şi 

distribu ţie apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Dl Statie George îl întreabă pe dl Jircă Dumitru dacă în preţul propus este cuprins un 
procent de beneficiu. 
 Dl Jircă răspunde că nu i s-a permis. Cota de dezvoltare se aprobă separat în şedinţa 
Consiliului Local. 
 Dl Grecu Constantin spune că trebuie aprobată şi o cotă de pierdere pentru că 
aceasta este prevăzută în lege. 
 Dl Tănasie Silviu vrea să ştie ce siguranţă are oraşul în prezent vizavi de alimentarea 
cu apă curentă. 
 Dl Jircă Dumitru precizează că până la sfârşitul anului nu vor fi probleme, iar dacă 
se intră în Compania de apă, se vor putea moderniza şi reţelele de apă. Pentru viitorul 
apropiat nu sunt probleme. 
 Dl Costache Ionel propusese într-o şedinţă anterioară acordarea unui ajutor financiar 
de la Consiliul Local pentru execuţia separării apei pe scară. 
 Dna Viceprimar face lămurirea că a discutat cu şefa-contabilă şi i s-a spus că legal 
nu există nicio posibilitate de acordare a unui sprijin financiar către SC AQUA TRANS 
pentru această problemă. 
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 Dl Anghel Marian vrea să ştie dacă există şi alte probleme la care să se aştepte 
cetăţenii. 
 Dl Jircă Dumitru aduce la cunoştinţă că de 4 ani societatea merge pe minus, 
momentan fiind în insolvenţă. O altă problemă urgentă este şi aprobarea tarifului la energia 
termică pentru că nu se va mai putea furniza căldură către Liceul Teoretic la tariful actual. 
 Dl Tucan Dumitru întreabă ce se va întâmpla în momentul în care se va declara 
faliment, dacă se va mai putea furniza apă oraşului. 
 Dl Jircă Dumitru adaugă că da, serviciul va continua pentru că va fi preluat de 
Compania de Apă Olt. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţinere – 1 (Turcitu Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 55/27.09.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea art. 2 din Hot ărârea Consiliului 

Local Balş nr. 107/30.10.2003 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Smarandache Dan). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 56/27.09.2012. 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului 

Balş a unei suprafeţe de teren de 9 mp 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Smarandache Dan 
 Dl Iordache Marin întreabă ce se va executa acolo. 
 Dl Secretar spune că nu se ştie în momentul de faţă. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 57/27.09.2012. 

 
11. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului 

Balş a unei suprafeţe de teren de 50 mp 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 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 – 17; 
     - abţineri – 2 (Tănasie Silviu, Smarandache Dan) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 58/27.09.2012. 
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12. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 

 Dl Radu George propune ca dl primar să mai participe din când în când la şedinţele 
Consiliului Local. 
 La şedinţă participă un grup de cetăţeni împreună cu preşedintele clubului sportiv 
Scorpion Karate-Do Slatina. Preşedintele clubului sportiv, dl Cristi Rezeanu, spune că dl 
Cristi Bălan (preşedintele clubului Koryo Taekwondo) s-a prezentat ca antrenor de karate 
şi este eronat ce a prezentat acesta în şedinţa de consiliu local. Acesta depune şi un dosar 
privind asocierea cu Consiliul Local Balş.   
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Anghel Marian, 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 27.09.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Anghel Marian Viorel 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


