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CONSILIUL LOCAL BALŞ 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 04.04.2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 282 din data 29.03.2013. 
 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc: Cercel Georgeta, Curelea Bogdan, Drăgan Gheorghe, Iordache Marin, Radu 
George. 
 Participă: Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş, Cîrtog Liselotte, Langă 
Florentina, Anastasie Cornel, Jurebie Iancu, Perpelea Geanina, Butaru Daniel, Ştirbu 
Camelia, Neaţu Paraschiv, Barbu Florin, Ştefan R. 
 La şedinţă participă şi domnul Jircă Dumitru, director SC AQUATRANS SA Balş. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către doamna consilier Costache 
Ionel, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru  - 14. 
 Domnul Costache Ionel, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2013 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe 
anul 2013 
 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2013 al SC AQUA TRANS SA BALŞ 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 14. 
 Se începe cu punctul 1 de pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă d-na Cirtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Militaru Eugen 
 Dl Smarandache Dan întreabă ce s-a întâmplat cu proiectul pentru canalizare la 
Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”. 
 Dna Cîrtog Liselotte răspunde că a fost prins în buget pe parte de SF, iar în 
trimestrul următor, după rectificarea bugetului, va fi prins ca investiţie. 
 Dl Tănasie Silviu vrea să ştie care este bugetul spitalului. 
 Dna Cîrtog Liselotte precizează că bugetul spitalului face obiectul altui proiect de 
hotărâre. 
 Dl Tucan Dumitru este curios cum a rămas cu canalizarea de pe strada Nicolae 
Bălcescu din zona SMR – Gengea. 



 2

 Dna Smarandache Cornelia, viceprimarul oraşului Balş, adaugă că după ce se vor 
opri ploile se vor relua lucrările în acea zonă. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 42/04.04.2013. 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Tănasie Silviu 
 Dl Tănasie Silviu vrea să ştie dacă la spital sunt prinse cheltuieli cu tichetele. 
 Dna Cîrtog Liselotte răspunde afirmativ. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 43/04.04.2013. 
 
 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului creditelor externe şi 

interne pe anul 2013 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte  
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Pendiuc Petre Silviu 

Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 44/04.04.2013. 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2013 al SC AQUA TRANS SA BALS 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian 
 Dl Pendiuc Silviu întreabă dacă au fost aduse pompele şi în ce stare sunt puţurile de 
apă. 
 Dl Jircă Dumitru spune că nu au fost aduse, iar puţurile vor intra în revizie. 
 Dl Secretar adaugă că la prima rectificare de buget vor fi prinse sumele necesare 
achiziţionării celor două pompe. 
 Dl Tucan Dumitru vrea să ştie care este situaţia actuală a societăţii, cum stă cu 
insolvenţa. 
 Dl Jircă Dumitru precizează că au termen de judecată pe 15.04.2013. 
 Dl Smarandache Dan întreabă de ce nu s-a continuat cu separarea de apă pe scară. 
 Dl Jircă Dumitru spune că din lipsă de bani. Vor continua când vor fi fonduri. 

Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 14. 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 45/04.04.2013. 
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Nemaifiind alte discuţii, domnul Costache Ionel, 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 04.04.2013. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Costache Ionel 

 
 
 
 
 

                                                                                                         SECRETAR 
                   Jr. Dinu Constantin 


