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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.03.2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 189 din data 29.03.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 
19. 
 Lipsesc motivat: Cotarcea Ionuţ, Prunaru Ionuţ, Pîrveci Cosmina Denisa, 
Untaru Gheorghe, Tănasie Silviu, Stana Daniela, 
 Participă: Dinu Constantin – secretar; Cotarcea Nicolae – consilier juridic, 
Cîrtog Liselotte. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Turcitu 
Marin, ales să conducă lucrările şedinţei pentru o perioadă de trei luni. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei 
anterioare. 
 Votează: - pentru – 13. 
 
 Domnul Turcitu Marin, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de 
zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012 
 2. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2012 

3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea formei de delegare a serviciului de 
transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de transport public 
local 

4. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului Balş 
a unor suprafeţe de teren 
  

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 13. 
 
 Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi. 
 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Boltaşu Ionel 
 Dna Gheorghe Mariana spune că rectificările se fac în mod excepţional, nu aşa 
des. 
 Dna Cîrtog Liselotte spune că rectificările se fac de câte ori se încasează sau se 
recuperează sume de bani. 
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 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 8; 
     - abţineri – 5 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu 
Marin, Marin Constantin). 
 
 2. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului fondurilor  externe 
nerambursabile pe anul 2012 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Marin Constantin 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 8; 
     - abţineri – 5 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu 
Marin, Marin Constantin). 
 
 La şedinţă se prezintă domnul Cotarcea Ionuţ şi doamna Stana Daniela. 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea formei de delegare a 
serviciului de transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de 
transport public local 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Costache Ionel 
 Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 10; 
     - abţineri – 5 (Gheorghe Mariana, Costache Ionel, Costache Ramona, Turcitu 
Marin, Marin Constantin). 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 37/30.03.2012. 

 
4. Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al oraşului 

Balş a unor suprafeţe de teren 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl Dinu Constantin
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl Iordache Marin  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl Munteanu-Oprea Petre 
 Dna Gheorghe Mariana crede că era normal să fie defalcate pe fiecare punct în 
parte, fiecare suprafaţă având o motivaţie separată. De ce s-a procedat aşa? 
 Dna Viceprimar spune că este vorba doar de introducerea acestor suprafeţe de 
teren în domeniul privat. Când se va propune concesionarea, se va face proiect pentru 
fiecare în parte. Să se propună amendamente la acest proiect. 
 Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează: - pentru – 8; 
     - abţineri – 7 (Iordache Marin, Matei Gerard, Gheorghe Mariana, Costache 
Ionel, Costache Ramona, Turcitu Marin, Marin Constantin). 
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 Dl Cotarcea Ionuţ propune să se reia votul pentru punctele 1 şi 2 când a fost 
absent împreună cu dna Stana Daniela. 
 Preşedintele de şedinţă nu acceptă propunerea, refuzând supunerea la vot a 
celor două proiecte. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Turcitu Marin, 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 30.03.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Turcitu Marin 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


