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CONSILIUL LOCAL BALŞ
PROCES VERBAL

Încheiat azi, 13.02.2015, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia
primarului oraşului Balş nr. 104 din data 12.02.2015.

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. Lipsesc:    Matei Gerard,
Smarandache Cornelia , Smarandache Dan ,Gheorghe Mariana , Vîlceloiu Gabriel , Zamfira Gheorghe , Iordache
Marin , Pendiuc Silviu, Radu Florian .  .

Participă: Cîrtog Liselotte – şef birou Buget-Contabilitate, Dinu Constantin – Secretarul oraşului Balş ,
Statie George – administrator public .

Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Radu George , ales să conducă
şedinţa consiliului local  din 13.02.2015.

Dl. preşedinte de şedinţă precizează faptul că la ultimele şedinţe , consilierii grupului PSD nu au fost prezenţi
, acelaşi lucru întâmplându-se şi astăzi , aceştia încercând să boicoteze şedinţa .

Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Votează: pentru - 10.
Domnul Radu George , preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi cheltuieli pe anul

2015
2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.

Votează: - pentru – 10.
Se începe cu punctul 1 pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi cheltuieli pe anul

2015
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte
Proiectul de hotărâre – prezintă dl Militaru Eugen
Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Votează: - pentru – 10.
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 1/13.02.2015.
2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady
Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna Cîrtog Liselotte
Proiectul de hotărâre – prezintă dl Anghel Marian
Nu sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Votează: - pentru – 10.
Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 2/13.02.2015.

Dl. Drăgan întreabă de ce pe listele de investiţii pentru Spitalul Orăşenesc Balş nu s-a prevăzut nimic pe
anul 2015 , propunând alocarea sumei de minim 400 mii lei .

Dl. preşedinte de şedinţă propune ca managerul Spitalului să ia parte la următoarea şedinţă şi să solicite
necesarul pe anul 2015.

Dl. Radu George a anunţat că în şedinţa următoare a Consiliului Local , va iniţia un proiect de hotărâre cu
privire la schimbarea viceprimarului oraşului Balş .

Dl. Anghel Marian a întrebat care este motivul pentru care va iniţia acest proiect .
Dl. Radu George motivează acest lucru prin faptul că la ultimele şedinţe d-na viceprimar a părăsit şedinţele

Consiliului Local la ordin politic , deşi face parte din executiv .
Nemaifiind alte discuţii, domnul Radu George , 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 13.02.2015.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Radu George Jr. Dinu Constantin


