
 1

CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.05.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 384 din data 24.05.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.  
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Butaru Constantin Daniel –  
Biroul Iniţiativă, Dezvoltare locală şi Achiziţii Publice, Ştirbu Camelia – consilier juridic, 
Barbu Florin – consilier. 
 La şedinţă participă şi un reprezentant al clubului sportiv TT Winter Sports, dl 
Voinea Radu. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Curelea 
Bogdan Alin, 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 Curelea Bogdan Alin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de hotărâre referitor la  înlocuirea doamnei  Cercel Georgeta  în cadrul 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balş 

2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii aprilie  2013 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea comisiei şi cheltuielilor ocazionate cu 
pregătirea şi desfăşurarea celei de-a XX-a ediţii a FESTIVALULUI ,,POMUL VIEŢII”  

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului ,,Promovarea sportului de 
performanţă”  al Clubului Sportiv TT Winter Sports 

5. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată la HCL nr. 
54/30.04.2013   

6. 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  înlocuirea doamnei  Cercel Georgeta  în 
cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 55/30.05.2013. 
 



 2

2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 
cadrelor didactice aferentă lunii aprilie  2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Stana  Daniela 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 56/30.05.2013. 

 

 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea comisiei şi cheltuielilor ocazionate 
cu pregătirea şi desfăşurarea celei de-a XX-a ediţii a FESTIVALULUI ,,POMUL 
VIEŢII ,,  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na  Lăbău  Maricica 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Iordache Marin 

Dl Radu George întreabă ce ansamblu folcloric este invitat. 
Dna Viceprimar, Smarandache Cornelia, răspunde că o să vină un ansamblu din 

Teleorman. 
Dl Radu George vrea să ştie ce înseamnă suma de 5000 lei pentru publicitate, afişe, 

mass-media. Doreşte să fie detaliate sumele pe fiecare articol în parte pentru că i se pare 
suma prea mare. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 57/30.05.2013. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului ,,Promovarea 
sportului de performanţă”  al Clubului Sportiv TT Winter Sports 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 
 Dl Voinea Radu prezintă pe scurt activitatea clubului sportiv TT Winter Sports şi 
precizează că doreşte să se axeze mai mult pe atragerea copiilor către acest sport. Pentru 
acest lucru are nevoie de sprijin financiar din partea Consiliului Local. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 58/30.05.2013. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la îndreptare eroare materială strecurată la 
HCL nr. 54/30.04.2013   
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl  Militaru Eugen  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Drăgan Gheorghe 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19. 
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 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 59/30.05.2013. 
 

6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 Dl Radu George informează Consiliul Local că a depus o scrisoare de intenţie din 
partea unei societăţi pentru confecţionare statui. Aminteşte de asemenea că nici de data 
aceasta nu s-a respectat termenul de convocare a şedinţelor de consiliu. Va face demersuri 
în vederea normalizării acestei situaţii, pentru că de un an de zile se întâmplă acelaşi lucru. 
 Dl Secretar spune că se va intra în legalitate. De data aceasta, materialele au fost 
aduse mai târziu de la compartimente. 
 Dl Curelea Bogdan aduce în discuţie expunerea mărfurilor pe strada Nicolae 
Bălcescu, care arată inestetic. 
 Dl Tănasie Silviu cere să se stabilească culorile pentru blocurile care se izolează 
termic. 
 Dl Radu George consideră că amplasarea celor 15 statui nu este în limita legii. Crede 
că vor fi contestaţii. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Curelea Bogdan Alin, 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 30.05.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Curelea Bogdan Alin 

 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


