
CONSILIUL LOCAL BALS 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi 10 decembrie  2015, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1393 din data de 07.12.2015. 
 La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Lipsesc:Badea Vanina, Matei Gerard Tudorica, Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George,Smarandache 
Dan,Stana Daniela, Turcitu Marin,Vilceloiu Gabriel .    
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local ,Cirtog Liselotte-Sef Serviciu Buget – Contabilitate. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tanasie Silviu,  ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 10.12.2015,care constata ca sunt intrunite conditiile legale 
privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 10. 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si virari de credite intre capitole bugetare  

pe anul 2015.          
            Domnul  preşedinte de şedinţă Tanasie Silviu supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 10; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si virari de credite intre capitole bugetare  

pe anul 2015.          
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 

 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.Tudor Vasile. 

     Doamna consilier local Gheorghe Mariana propune suplimentarea  sumei de bani necesara pentru 

achizitionarea pachetelor cadou ce vor fi distribuite copiilor din gradinitele si scolile din Bals  - de la 

15.000 de lei la 20.000 de lei. De asemenea, in aceasta rectificare este prinsa si finantarea editarii unui 

numar de 1000 de volume din cartea „Bals-Oameni, locuri, traditii”. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de dna.consilier. 
             Votează: - pentru – 10;  
                             -împotrivă - ; 
                             -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 132/10.12.2015.  
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Tanasie Silviu , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat 
toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local Balş din 
data 10.12.2015. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TANASIE SILVIU 
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