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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28.12.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 1398 din data 13.12.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipseşte domnul Radu George. 
 Participă: Teodosescu Mădălin – Primar, Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Cîrtog 
Liselotte – şef birou Buget-Contabilitate, Dinu Constantin – Secretar, Furtună Ion – şef 
serviciu Administrare Pieţe şi Târg, Langă Florentina – şef birou Impozite şi Taxe locale. 
 La şedinţă este invitat domnul Tiţa Constantin, directorul firmei SC SALUBRIS SA. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Drăgan 
Gheorghe, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 18. 
 Domnul Drăgan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Iscru 
Marinela 

2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului orar al compensaţiei 
acordate membrilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Balş  
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea criteriilor de acordare a burselor şcolare 
din învăţământul preuniversitar de stat pe categorii de burse şi stabilirea cuantumului 
acestora pentru anul şcolar 2012-2013 
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii noiembrie 2012 

5. Proiect de hotărâre referitor dezmembrarea, casarea şi valorificarea materialelor a 
patru tronsoane de copertină şi a 64 de lăzi metalice existente la aceste tronsoane din Piaţa 
Centrală a oraşului Balş 

6. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013 în oraşul Balş  

7. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială din HCL Balş nr. 
85/25.10.2012 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare 
practicate de firma SC SALUBRIS SA BALŞ 

9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
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 acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Iscru Marinela 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
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 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 
Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 151/28.12.2012. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului orar al compensaţiei 
acordate membrilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Balş  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
 Dl Tănasie Silviu propune suma de 8 lei/h. 
 Dl Anghel Marian întreabă dacă aceşti membri sunt angajaţi ai primăriei sau din altă 
parte. 
 Dl Secretar răspunde că sunt din cadrul primăriei şi al serviciului Sere – Spaţii 
Verzi. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. 
Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 152/28.12.2012. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea criteriilor de acordare a burselor 
şcolare din învăţământul preuniversitar de stat pe categorii de burse şi stabilirea 
cuantumului acestora pentru anul şcolar 2012-2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Stana Daniela 
 Dl Drăgan Gheorghe propune un amendament: elevii bursieri care acumulează lunar 
mai mult de 3 absenţe nemotivate va pierde bursa. 
 Dl Secretar spune că acest amendament va fi supus de reprezentantul Consiliului 
Local Balş în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. 
Votează: - pentru – 17; 
     - abţineri – 1 (Drăgan Gheorghe) 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 153/28.12.2012. 
 
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii noiembrie 2012 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 154/28.12.2012. 
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5. Proiect de hotărâre referitor dezmembrarea, casarea şi valorificarea 
materialelor a patru tronsoane de copertină şi a 64 de lăzi metalice existente la aceste 
tronsoane din Piaţa Centrală a oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Furtună Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tucan Dumitru 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 155/28.12.2012. 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2013 în oraşul Balş  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Langă Florentina 
 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 – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 156/28.12.2012. 
 

7. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială din HCL Balş nr. 
85/25.10.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constatin 
 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 – 18. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.12.2012. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare practicate de firma SC SALUBRIS SA BALŞ 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constatin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vîlceloiu Gabriel 

Dl Tiţa Constantin spune că din anul 2008 nu s-au mai reactualizat tarifele, în timp 
ce toate preţurile la materiale şi carburanţi au crescut. 

Dl Costache Ionel spune că nu este mulţumit de întreţinerea ghenelor de gunoi în 
oraşul Balş. 

Dl Primar zice că educaţia cetăţenilor lasă de dorit. Propune domnilor consilieri să 
iniţieze un proiect de hotărâre prin care să stabilească amenzi pentru care nu sunt civilizaţi 
şi aruncă gunoiul la întâmplare. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14; 
     - abţineri – 4 (Pendiuc Silviu, Tănasie Silviu, Costache Ionel, Turcitu Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 158/28.12.2012. 
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9. Întrebări, interpelări, petiţii. 

 Nu sunt. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Drăgan Gheorghe, 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 28.12.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Drăgan Gheorghe 

 
                                                                                                         SECRETAR 

                   Jr. Dinu Constantin 


