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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.08.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 131BIS din data 06.08.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Furtună 
Ion, precum şi un reprezentant al Asociaţiei Sportive „Koryo Taekwondo Club Slatina”. 
 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tucan 
Dumitru, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru: 19. 
 
 Domnul Tucan Dumitru, 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 acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Pîrîianu 
Ovidiu-Marian 

4. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 lei pentru proiectul 
româno – german „STERILIZAREA CÂINILOR COMUNITARI” 

5. Proiect de hotărâre referitor la încheierea contractului de asociere a Consiliului 
Local Balş cu Asociaţia Sportivă „Koryo Taekwondo Club Slatina” 

6. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea chiriei speciale ocazionale pentru Bâlciul 
Anual desfăşurat în perioada 07-08.09.2012 din oraşul Balş 

7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne la data de 30.06.2012 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30.06.2012 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
data de 30.06.2012 

10. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi virări de credite în cadrul bugetului 
local pe anul 2012 

11. Proiect de hotărâre referitor la virări de credite în cadrul listei de investiţii 
aferente bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2012 

12. Proiect de hotărâre referitor la luarea în întreţinere a păşunilor aparţinând 
domeniului public al Primăriei oraşului Balş 

13. Înştiinţare din partea SC AQUATRANS SA BALŞ 
14. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 

Local al oraşului Balş 
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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 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: aviz negativ. 
 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 – 4; 
     - împotrivă – 13 (Cotarcea Ionuţ, Curelea Bogdan, Stana Daniela, Militaru Eugen, 
Matei Gerard, Anghel Marian, Smarandache Cornelia, Tucan Dumitru, Pendiuc Silviu, 
Statie George, Iordache Marin, Vîlceloiu Gabriel, Drăgan Gheorghe); 
     - abţineri – 2 (Anuţa Octavian, Radu George). 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local a 
doamnei Cercel Georgeta 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 0; 
     - împotrivă – 16 (Costache Ionel, Radu George, Anuţa Octavian, Cotarcea Ionuţ, 
Curelea Bogdan, Stana Daniela, Militaru Eugen, Matei Gerard, Anghel Marian, 
Smarandache Cornelia, Tucan Dumitru, Pendiuc Silviu, Statie George, Iordache Marin, 
Vîlceloiu Gabriel, Drăgan Gheorghe); 
     - abţineri – 3 (Curelea Bogdan, Tănasie Silviu, Turcitu Marin). 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Pîrîianu Ovidiu-Marian  
 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. 36/30.08.2012. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 lei pentru proiectul 
româno – german „STERILIZAREA CÂINILOR COMUNITARI”  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 
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Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 37/30.08.2012. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la încheierea contractului de asociere a 
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 
 Comisia juridică dă aviz favorabil cu amendamentul ca pentru copiii din Balş să nu 
se perceapă taxa pentru curs. 
 Reprezentantul clubului spune că nu se percepe taxa, doar că va trebui ca fiecare să-
şi asigure cheltuielile de transport şi participare la competiţii. 
 Dl Radu George întreabă câţi copii din Balş sunt înscrişi şi ce taxă se percepe. 
 Reprezentantul răspunde că sunt 17 copii, fete şi băieţi, iar taxa este de 40 lei/lună, 
cu 3 antrenamente pe săptămână. Prezintă şi câteva rezultate ale sportivilor din Balş care 
au participat la competiţii. 
 Dl Statie George vrea să ştie câte secţii are clubul. 
 Reprezentantul asociaţiei sportive menţionează că doar două, în Balş şi Slatina. A 
încercat şi la Caracal şi Corabia, dar nu a avut parte de susţinere din partea autorităţilor. 
 Dl Secretar, Dinu Constantin, propune stabilirea unei comisii care să analizeze 
modul de cheltuire a sumelor alocate. 
 Dna Smarandache Cornelia propune pe dl Drăgan Gheorghe, dl Costache Ionel şi pe 
dl Militaru Eugen. 
 Se supune la vot comisia. 
 Votează: - pentru: 19. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 4 (Anghel Marian, Curelea Bogdan, Stana Daniela, Pendiuc Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 38/30.08.2012. 
 
 Dl Radu George cere permisiunea să plece din şedinţă, cu precizarea că este de 
acord cu următoarele proiecte de hotărâre şi votează „pentru”. 

 
6. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea chiriei speciale ocazionale pentru 

Bâlciul Anual desfăşurat în perioada 07-08.09.2012 din oraşul Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Furtună Ion 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Dl Tănasie Silviu întreabă dacă sunt probleme cu locaţia. 
 Dl Dinu Constantin spune că nu. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 39/30.08.2012. 
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7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

creditelor interne la data de 30.06.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14; 
     - abţineri – 5 (Anuţa Octavian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Turcitu Marin, 
Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 40/30.08.2012. 

 
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii la 30.06.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14; 
     - abţineri – 5 (Anghel Marian, Costache Ionel, Curelea Bogdan, Turcitu Marin, 
Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 41/30.08.2012. 

 
9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la data de 30.06.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
  Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16; 
     - abţineri – 3 (, Costache Ionel, Turcitu Marin, Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 42/30.08.2012. 

 
10. Proiect de hotărâre referitor la rectificare şi vir ări de credite în cadrul 

bugetului local pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 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 – 16; 
     - abţineri – 3 (, Costache Ionel, Turcitu Marin, Tănasie Silviu). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 43/30.08.2012. 

 



 5

11. Proiect de hotărâre referitor la vir ări de credite în cadrul listei de investiţii 
aferente bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2012 
 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 – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 44/30.08.2012. 

 
12. Proiect de hotărâre referitor la luarea în între ţinere a păşunilor apar ţinând 

domeniului public al Primăriei oraşului Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Curelea Bogdan 
 Dl Costache Ionel doreşte să ştie locaţia acestor păşuni. 
 Dl Secretar dă citire suprafeţelor de păşuni şi pune la dispoziţie spre consultare 
dosarul cu suprafeţele şi amplasamentul acestora. 
 Dl Tănasie Silviu întreabă dacă primăria are obligaţia de a le curăţa. 
 Dna Viceprimar precizează că da, trebuie curăţate, întreţinute. 
 Dl Drăgan Gheorghe vrea să ştie dacă acum păşunile sunt închiriate. 
 Dl Secretar răspunde că nu. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 45/30.08.2012. 

 
13. Înştiin ţare din partea SC AQUATRANS SA BALŞ 

  Prezintă dl Jircă Dumitru. 
 Dl Jircă Dumitru, directorul SC AQUATRANS SA, prezintă situaţia şi motivarea 
majorării tarifelor propuse de ANRSC. Solicitarea a fost depusă cu câteva luni în urmă. Au 
trecut 4 ani de la aprobarea actualelor tarife, iar între timp nu a mai fost făcută nicio 
majorare, astfel că este necesară o majorare acum a tarifelor. Solicită de asemenea sprijin 
financiar din partea Consiliului Local pentru modernizări şi pentru achiziţionarea de puţuri 
de apă. Societatea este în prezent în insolvenţă şi are nevoie de un răspuns din partea 
consiliului local privind majorarea tarifelor pe care să o depună la Tribunalul Olt. 
 Dl Tucan Dumitru întreabă dacă se va putea asigura în oraşul Balş apă potabilă în 
continuare. 
 Dl director spune că dacă se va aproba majorarea tarifelor, da. De asemenea, trebuie 
luate măsuri pentru restricţionarea irigaţiilor de la reţea. Solicită sprijin privind separarea 
consumului pe scară la blocuri. 
 Dl Turcitu Marin consideră că majorarea cerută este prea mare. Populaţia oraşului 
nu mai are posibilitatea să plătească. 
 Dl Costache Ionel spune că majorarea nu este mare. Mai rău va fi dacă intră 
societatea în faliment şi rămâne oraşul fără apă. Propune să se facă o şedinţă extraordinară 
în acest sens iar societatea să fie ajutată cu o sumă de bani. 
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 Dl Cotarcea Ionuţ adaugă că dacă acel preţ este cel necesar pentru ca societatea să 
poată funcţiona în continuare, trebuie aprobat. Sunt persoane care au posibilitatea de plată 
dar sunt rău platnici. 
 Dl Matei Gerard precizează că majorarea este de 40% şi crede că este mult. Trebuie 
ajutată societatea în alt fel şi într-o perioadă cât mai scurtă. 

Dna Viceprimar spune că se va încerca la începutul lunii septembrie convocarea unei 
şedinţe extraordinare pentru a rezolva această problemă. 

 
14. Proiect de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului Local al oraşului Balş 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Cotarcea Ionuţ 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Matei Gerard 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot. 
Votează: - pentru – 19; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 46/30.08.2012. 

 
15. Întrebări, interpel ări, peti ţii. 

 Nu sunt. 
 

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 30.08.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tucan Dumitru 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


