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CONSILIUL LOCAL BAL Ş 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 12.07.2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Balş, 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 86 din data 10.07.2012. 
 La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
Lipsesc: Anuţa Octavian, Costache Ionel, Cotarcea Ionuţ, Curelea Bogdan, Drăgan 
Gheorghe, Iordache Marin, Radu George, Vîlceloiu Gabriel. 
 Participă: Cotarcea Nicolae – consilier juridic, Dinu Constantin – secretar, Cîrtog 
Liselotte – şef birou Buget-Contabilitate. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul consilier Tucan 
Dumitru, ales să conducă şedinţele consiliului local pentru o perioadă de trei luni. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: pentru – 11. 
 
 Domnul Tucan Dumitru, preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2012 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
 Votează: - pentru – 11. 
 
 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 Militaru Eugen 

Dl Tănasie Silviu consideră că este corect să se aprobe banii pentru decontarea 
alegerilor locale, dar sunt 2 proiecte pentru care a votat împotrivă la şedinţa anterioară. 

Dl Turcitu Marin întreabă dacă se pot vota separat punctele din proiect. 
Dna Stana Daniela întreabă consilierii grupului PDL care dintre proiecte pun 

probleme. Banii intră pe capitole speciale, pentru fiecare proiect în parte. 
Dl Tucan Dumitru precizează că nu este vorba de sume de bani foarte mari. 
Dl Secretar spune că este vorba de oameni care au muncit la alegeri şi care trebuie 

să îşi primească banii. 
Dl Tănasie Silviu propune să se voteze proiectul de hotărâre fără investiţiile 

„Realizare fântână pe str. Macului” şi „Camere de supraveghere video”. 
Nu mai sunt discuţii. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului Tănasie. 
Votează: - pentru – 11; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 21/12.07.2012. 
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Nemaifiind alte discuţii, domnul Tucan Dumitru, 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 12.07.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Tucan Dumitru 

 
 
 

SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 


