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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 31.01.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 61 din data 26.01.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc: Curelea Bogdan, Matei Gerard,  Tucan Dumitru. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Langă Florentina – şef birou Taxe şi 
impozite locale, Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Cîrtog Liselotte – şef serviciu 
Buget-Contabilitate, Butaru Constantin – compartiment Dezvoltare locală, Statie George – 
administrator public. 
 La şedinţă participă şi părintele paroh de la biserica Teiş, dl Drăghici Daniel. 
 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  - 16. 
 Domnul Drăgan Gheorghe, 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 Cotarcea Ionuţ 

2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al domnului 
Radu Florian 
 3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Comisiei de validare a Consiliului Local Balş 
 4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Comisiei de specialitate a Consiliului Local Balş 

5. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Normal „Ion Creangă” Balş 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru acoperirea 
cheltuielilor aferente montării platformelor ecologice  

7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru achiziţionare 
„Studiu de fezabilitate străzi în Oraşul Balş” 

8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
31.12.2012 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31.12.2012 

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne la data de 31.12.2012 
 11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2012 
 12. Proiect de hotărâre referitor la indexarea cu 16,05% a nivelului impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2013  în oraşul Balş 

13. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea 
unui număr de 2 tablete pentru şedinţele consiliului local 
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14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Consiliului Local Balş  

15. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea staţiei de îmbarcare şi debarcare călători 
pentru transportul judeţean de persoane în spatele băncii BCR din zona Monument 

16. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 
Dozescu Gheorghe Elena 

17. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice aferentă lunii decembrie 2012 

18. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea structurii organizatorice, a statului de 
funcţii şi a organigramei Spitalului Orăşenesc Balş 

19. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

 Votează: - pentru – 16. 
 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 Cotarcea Ionuţ 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 7/31.01.2013. 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local al 
domnului Radu Florian 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Turcitu Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Dl Radu Florian depune jurământul. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 8/31.01.2013. 

 

 3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Comisiei de validare a Consiliului Local Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna Cercel Georgeta 
 Dl preşedinte de şedinţă solicită să se facă propuneri. 
 Dna Smarandache Cornelia îl propune pe dl Iordache Marin. 
 Nu mai sunt alte propuneri. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea doamnei Smarandache. 
Votează: - pentru – 16. 
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 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2013. 
 
 4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Comisiei de specialitate a Consiliului Local Balş 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Tănasie Silviu 
 Dna Smarandache Cornelia propune ca noul consilier validat, respectiv dl Radu 
Florian, să îl înlocuiască pe dl Cotarcea Ionuţ în comisiile din care acesta făcea parte, 
respectiv Comisia juridică şi Comisia de urbanism. 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2013. 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea domnului Cotarcea Ionuţ în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Normal „Ion Creangă” Balş 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen 
 Dl preşedinte solicită să se facă propuneri. 
 Dna Smarandache îl propune pe dl Radu Florian. 
 Dl Turcitu Marin îl propune pe dl Tănasie Silviu. 
 Se stabileşte ca procedură votul secret pe bilete, prin tăierea numelui celui care nu 
este dorit. 
 În urma votului au reieşit următoarele rezultate: 
- dl Radu Florian: 10 voturi; 
- dl Tănasie Silviu: 4 voturi. 
 Cele două persoane propuse s-au abţinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 11/31.01.2013. 
 

6. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru 
acoperirea cheltuielilor aferente montării platformelor ecologice  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 12/31.01.2013. 
 

7. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 15 000 euro pentru 
achiziţionare „Studiu de fezabilitate străzi în Oraşul Balş” 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Butaru Daniel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 
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 Dl Costache Ionel întreabă cum s-a ajuns la suma de 15 000 euro. 
 Dl Butaru Constantin spune că este anexată o listă cu străzile şi sumele necesare. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2013. 

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

local la 31.12.2012 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Vîlceloiu Gabriel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 14/31.01.2013. 

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

instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31.12.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2013. 
 

10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
creditelor interne la data de 31.12.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Iordache Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 16/31.01.2013. 

 

 11. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 
fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Iordache Marin 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 17/31.01.2013. 
 
 12. Proiect de hotărâre referitor la indexarea cu 16,05% a nivelului impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2013  în oraşul Balş 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Langă Florentina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian 
 Dl Costache Ionel consideră că majorarea cu 10% care s-a făcut este suficientă. Ce 
arierate a avut primăria la sfârşitul anului? 
 Dna Cîrtog Liselotte răspunde că au rămas arieratele pentru lucrările pentru strada 
Mihai Viteazu, care între timp au fost achitate. 
 Dl Turcitu Marin întreabă de când nu s-au mai făcut majorări la taxa auto. 
 Dna Langă Florentina precizează că orice majorare a taxei auto a fost făcută prin 
hotărâre de guvern. 
 Dl Tănasie Silviu vrea să ştie care este gradul de colectare al taxelor şi impozitelor 
pe anul 2012. 
 Dna Langă spune că 62%. 
 Dl Costache Ionel propune ca taxele să rămână majorate doar cu 10%, cum s-a 
aprobat anterior. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 12; 

- abţineri – 3 (Costache Ionel, Turcitu Marin, Cercel Georgeta) 
- împotrivă – 1 (Tănasie Silviu). 

 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 18/31.01.2013. 
 

13. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 1000 lei pentru 
achiziţionarea unui număr de 2 tablete pentru şedinţele consiliului local 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu Florian 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2013. 
 

14. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea 
Consiliului Local Balş  
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 20/31.01.2013. 
 

15. Proiect de hotărâre referitor la stabilirea staţiei de îmbarcare şi debarcare 
călători pentru transportul judeţean de persoane în spatele băncii BCR din zona 
Monument 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Bănuţ Daniel 
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 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Militaru Eugen  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Radu George 

Dl Tănasie Silviu îşi aduce aminte că în acea zonă se votase amenajarea unei pieţe. 
Nu se va aglomera zona? 

Dna Viceprimar, Smarandache Cornelia, spune că staţia va fi amenajată în stradă, nu 
se va suprapune cu piaţa. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 21/31.01.2013. 

 
16. Proiect de hotărâre referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Dozescu Gheorghe Elena 

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

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 1 (Costache Ionel). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 22/31.01.2013. 

 
17. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei 

cadrelor didactice aferentă lunii decembrie 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 15; 
     - abţineri – 1 (Iordache Marin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/31.01.2013. 

 
18. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea structurii organizatorice, a 

statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Orăşenesc Balş 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constatin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dna Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Pendiuc Silviu 

Dl Tănasie Silviu întreabă dacă este vreo modificare faţă de organigrama de anul 
trecut. 

Dl Drăgan Gheorghe spune că acest aspect a fost lămurit în cadrul comisiei de 
specialitate. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 16. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 24/31.01.2013. 

 
19. Întrebări, interpelări, petiţii. 
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Dl Tănasie Silviu cere o îmbunătăţire a serviciului de iluminat public al oraşului 
dacă tot s-au mărit taxele şi impozitele. 

Dl Radu George întreabă cu ce preţ s-au achiziţionat tabletele pentru Consiliul 
Local. Cere să i se arate de către doamna contabil-şef factura. Ştie că s-a depus ofertă cu 
200 de lei mai ieftin pe bucată. 

Dl Costache Ionel adaugă că tableta pe care a primit-o a fost defectă, a înapoiat-o 
pentru înlocuire, dar nu a primit nimic. Doreşte o tabletă nouă, nu una reparată. 

Dl Tănasie propune ca pentru următoarele două şedinţe să se multiplice materialele 
pe suport de hârtie, până la rezolvarea situaţiei cu tabletele. 

Dl Drăghici Daniel, preotul bisericii Teiş solicită sprijin financiar pentru terminarea 
lucrărilor la biserică, aceasta fiind în proporţie de 80% finalizată, fiind nevoie de unele 
finisaje şi terminarea catapetesmei. 

Dna Viceprimar întreabă de ce sumă ar fi necesar pentru aceste lucrări. 
Dl Drăghici răspunde că de 50 000 lei. 
Dna Viceprimar spune că s-a luat act de solicitarea dumnealui şi în funcţie de 

posibilităţile financiare ale oraşului se va vedea ce se poate face. 
 

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 31.01.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Drăgan Gheorghe 

 
 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


