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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.03.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 180 din data 22.03.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.  
 Participă: Teodosescu Mădălin-Ady – Primarul oraşului Balş, Cotarcea Nicolae – 
consilier juridic, Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Statie George – administrator 
public, Butaru Constantin Daniel –  Biroul Iniţiativă, Dezvoltare locală şi Achiziţii Publice, 
Florea Floris Toni – Compartimentul Expert pentru romi. 
 La şedinţă participă preotul bisericii din Teiş, Drăghici Cornel, precum şi Prună 
Laurenţiu, cetăţean al oraşului Balş. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Costache 
Ionel, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 19. 
 Domnul Costache Ionel, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la înfrăţirea oraşului Balş cu localităţile Erchie (Italia) 
şi Kekava (Letonia) şi alocarea sumei de 25 000 lei pentru cheltuielile neeligibile ale 
proiectului „Programul de întâlniri ale cetăţenilor europeni” 

2. Proiect de hotărâre referitor la casare - declasare mijloace fixe – Liceul Teoretic 
„Petre Pandrea” 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii ianuarie 2013 

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea contractului de muncă al domnului 
Cotarcea Nicolae 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului local de acţiune pentru romi pe 
anul 2013 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 16 000 lei pentru proiectul 
româno – german „STERILIZAREA CÂINILOR COMUNITARI”  

7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 470 820 lei pentru desfăşurarea 
de activităţi sportive în oraşul Balş pe anul 2013 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului „Promovarea sportului de 
performanţă” al clubului sportiv Fotbal Club Balş 2007 

9. 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 înfrăţirea oraşului Balş cu localităţile Erchie 
(Italia) şi Kekava (Letonia) şi alocarea sumei de 25 000 lei pentru cheltuielile 
neeligibile ale proiectului „Programul de întâlniri ale cetăţenilor europeni” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Butaru C-tin Daniel 
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 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela/ dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.03.2013. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la casare - declasare mijloace fixe – Liceul 
Teoretic „Petre Pandrea” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 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. 35/28.03.2013. 

 

 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii ianuarie 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Cercel Georgeta 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Iordache Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 36/28.03.2013. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea contractului de muncă al 
domnului Cotarcea Nicolae 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 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. 37/28.03.2013. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului local de acţiune pentru 
romi pe anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Florea Floris 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 38/28.03.2013. 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 16 000 lei pentru proiectul 
româno – german „STERILIZAREA CÂINILOR COMUNITARI”  
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Popescu Cristian 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan Alin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/28.03.2013. 
 

7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 470 820 lei pentru 
desfăşurarea de activităţi sportive în oraşul Balş pe anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 
 Dl Tănasie Silviu spune că ar trebui susţinut şi şahul, întrucât la nivelul oraşului 
există un club de şah în cadrul Liceului Teoretic „Petre Pandrea”. 
 Dl Primar precizează că au fost susţinute toate sporturile de-a lungul timpului, însă 
cluburile trebuie să se adreseze consiliului local pentru asociere ca să poată fi ajutate. 
 Dl Radu George consideră că fotbalul nu o să fie niciodată performant în Balş, dar 
dacă sunt suficienţi bani pentru acest sport nu are nimic împotrivă. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Radu George). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/28.03.2013. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului „Promovarea 

sportului de performanţă” al clubului sportiv Fotbal Club Balş 2007 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 
 Dna Stana Daniela întreabă dacă este buget separat pentru seniori şi pentru juniori. 
 Dl Primar răspunde că nu, în aceşti bani intră şi bugetul pentru juniori cât şi pentru 
seniori. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18; 
     - abţineri – 1 (Radu George). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/28.03.2013. 

 
9. Întrebări, interpelări, petiţii. 

 Parohul bisericii din Teiş, preotul Drăghici Daniel, solicită sprijin pentru finalizarea 
lucrărilor de renovare a bisericii, care este realizată în proporţie de 80%. Mai trebuie 
refăcută pictura pentru a putea fi sfinţită. 
 Dl Primar precizează că sursele de finanţare pentru biserici sunt Ministerul Culturii 
şi Consiliul Judeţean. Biserica poate fi ajutată prin alte moduri: donaţii, sponsorizări. Se va 
încerca găsirea unei soluţii. 
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 Dl Costache Ionel spune că pe strada Cireşului la nr. 88, s-a ridicat gunoiul, dar 
trebuie făcut curat şi pusă o pancartă pentru interzicerea depunerii gunoiului în acel punct. 
 Dl Prună Laurenţiu, locuitor pe strada Cireşului, solicită amenajarea părţii de stradă 
unde locuieşte, cu iluminat public şi asfalt, la fel ca în restul oraşului. 
 Dl Primar răspunde că se va rezolva problema iluminatului, iar strada este prinsă în 
proiectul de asfaltare, fiind inclusă pe lista SF-ului pentru modernizare. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Costache Ionel, 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 28.03.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Costache Ionel 

 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


