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Nr. 2055/7/06.01.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

 

Încheiat azi 06 ianuarie 2022, cu ocazia desfășurării ședinţe ordinare a Consiliului Local al 

comunei  Balșa, judeţul Hunedoara.  

Consiliul Local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara a fost convocat în ședință ordinară cu 

respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

În urma apelului nominal efectuat de către secretarul comunei s-a constatat că la lucrările şedinţei 

au participat 7 consilieri locali din cei 9 consilieri care este componenţa Consiliul Local al comunei Balşa, 

lipsind domnul consilier Moga Cristinel-Petru și domnul consilier Pasc Gheorghe. 

 La lucrările şedinţei a participat domnul Jude Traian Felician – primarul comunei inițiatorul 

proiectelor de hotărâre, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei. 

Participarea persoanelor la ședința Consiliului Local s-a făcut cu respectarea prevederilor legale 

în ceea ce privește răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, respectiv purtarea de măști, dezinfecție 

a mâinilor cu biocid (alcool sanitar) și distanțare socială între persoanele participante de peste 1,5 m. 

Domnul Tătulea Silviu-Petru, secretarul general comunei Balşa, supune atenţiei consilierilor locali 

faptul că, consilierul local care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea 

inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, nu poate lua parte la 

deliberare şi la adoptarea hotărârilor. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă, supune la vot ordinea de zi după cum 

urmează:  

1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare; 

2. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 66/31.12.2021, privind aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2021; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

4. Diverse.  

Supusă la vot ordinea de zi este votată în unanimitate de voturi cu un număr de 7 voturi  pentru 

din totalul de 7 consilieri prezenţi. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului Tătulea Silviu-Petru, 

secretarul general al comunei Balşa de a supune spre aprobare Procesul Verbal al şedinţei din data de 

23.12.2021, pus la dispoziţia consilierilor înainte de începerea şedinţei. Supus la vot acesta este votat în 

unanimitate de voturi cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 7 consilieri prezenţi, ne mai făcându-

se modificări față de cele prezentate inițial. Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă din 

data de 23.12.2021, a semnat, după întocmire, procesul verbal al sedinţei respective împreună cu domnul 

Tătulea Silviu-Petru, secretarul general al comunei.  

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician 

– primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 2 al 

ordinii de zi. 
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După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii 

definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2021, se prezintă 

Raportul Compartimentului administrativ financiar-contabil, dându-se în continuare cuvântul domnului 

consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecţie socială, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balșa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Țăndău Nicolae este de acord cu proiectul privind aprobarea acoperirii 

definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2021, ţinând cont de 

prevederile legale referitoare la acoperirea deficitului, procedându-se la transferul sumei de bani necesară 

dintr-un alt capitol al bugetului local al comunei Balşa unde a fost înregistrat ca excedent bugetar. 

2. Domnul consilier Murg Roman, se declară de acord cu proiectul supus dezbaterii 

consiliului local, precizând că este imperios necesar a se aproba o hotărâre privind aprobarea acoperirii 

deficitului din secţiunea de dezvoltare a bugetului local, cu sume din alt capitol al bugetului, unde au fost 

sume în excedent, fiind astfel posibilă regularizarea bugetului local al comunei Balşa.  

3. Domnul consilier Stănculesc Nicolae Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre 

prezentat, ținând cont  că în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare, a 

bugetului local, înregistrează deficit, consiliile locale, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului 

acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, 

după caz. 

Supus la vot Art.1. este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 7 voturi pentru din totalul 

de 7 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.2. este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 7 voturi pentru din totalul 

de 7 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 7 voturi pentru din totalul 

de 7 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.4. este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 7 voturi pentru din totalul 

de 7 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr 

de 7 voturi pentru din totalul de 7 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 1/2022 a fost adoptată. 

 

       Ne mai fiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se declară închise lucrările şedinţei de azi.  

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general, 

              Cristea Ioan                                          Jr. Tătulea Silviu-Petru    

 


