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PROCES - [VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 06.09.2016
':

Incheiat astazi 06.09.2016, in sedinta ordinara a Consiliului LGcal Baltesti, la
care au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Bacanu Marinela Elena, Balan George-Tiberiu, Burdusel Nicolae,·
Chiriches Viorel Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simona, Moise Mihail Bogdan,
Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Yiorica - Elena,- Stegaru Nicolae,.
Toma Elena si Ungureanu Aurelia.
La sedinta au mai participat d-1 Radu Ion, primarul comunei Baltesti si d-na
Popescu Simona Madalina- secretar .
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 237/31.08.2016 emi sa de prirnarul
comune1.
In deschidere, di. Pandele Gheorghe, presedintele de sedinta aducd la cLinostinta
ca se introduce suplimentar pe ordinea de zi un proiect privind "Reabilitarea si
modemizarea unitatilor de invatamant din cornuna Baltesti, satele Balt~sti si Podenii
Vechi, judetul Prahova":
Ptesedintele de scdinta - domnul Pandele Gheorghe prezinta ordinea. de :h,dupa
cum urmeaza:
. . . .. .
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 29.07.2016 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea · organigramei, a
statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Baltesti - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din aparatul propriu
al Primarului comunei Baltesti si modificarea statului de fu nctii al Primariei Baltesti
- prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta nurnitului
Marin Sibian - prezinta primarul comunei .
5 Proiect de hotarare privind acordarea unui aj utor de urgenta numitului
Lepadatu Constantin - prezinta primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor care sa participe a
adunarea sateasca din satul Izesti, comuna Baltesti , pentru alegerea, delegatului satesc
- prezinta primarul comunei.
7. Probleme diverse.
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Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi "pentru". · ·
Se da cuvantul la prezentarea materiajlelor de pc ordinea de zi:
Secretarul prezinta procesul verbal al sedintei din data de 29.07.2016 'Care,
supus la vot, este aprobat de 11 consilierl, iar doamna Bacanu Marinela Elena e5te
impotriva.
·
1
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea :si
aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din aparat'uJ
de specialitate al Primarului comunei Baltesti care este aprobat cu voturile celor 13
consilieri prezenti.
Primarul mai prezinta proiectul de hotarare privind transformarea unor posttiri
din aparatul propriu al Primarului comunei Baltesti si modificarea statului de ·functii
al Primariei Baltesti , dand citire expunerii de motive.
' '
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 13 voturi "pentru" ale consilierilor prez!ent'i.
In continuare se prezinta cele doua proiecte de hotarare privind acordarea unor
ajutoare de urgenta numitilor Marin Sibian si Lepadatu Constantin, prezentandu-se
dosarele cazurilor. Doamna Toma Elena propune suma de 1.000 lei, .iar doinnul
Chiriches propune suma de 500 euro pentru numitul Marin Sibian. Se supline la vot si
se aproba sunama de l 000 cu 12 voturi "pentru", aceeasi suma acordandu-se s1
numitului Lepadatu Constantin pentru care sunt de accord toti cei 13 consilieri.
Domnul Ionescu Ion propune ca dosarele solicitantilor de ajutoare sa cupdn~a s1
dovada medicala pentru cares-au folosit fondurile.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare privind desemnarea consilieri:Ior
care sa participe la adunarea sateasca din satul Izesti, comuna :Baltesti, .. pentru
aleger~a delegatului satesc. Se citeste expunerea de motive, domnul Ionescu Ion
spunand ca nu este de stricta necesitate alegerea unui delegat lsatesc, actualul
reprezentant al satului lzesti in consiliul local putand fi ajl.1tat de ceilalti
reprezentanti(consilieri) ai satului Baltesti, de aceeasi parere fiind si1 domnul
Chiriches Viorel Lucian.
Se propun consilierii care sa participle la Adunarea sateasca, si anume: Stegaru
Nicolae, Pandele Gheorghe si Istratescu Simona. Acestia au fost votati cu 9 voturi
"pentru" si 4 "impotriva", domnul Chiriches exprimandu-si dorint~ de a participa la
Adunarea Sateasca, care va fi anuntata public.
Se prezinta proiectul de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi privind
"Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Baltesti, satele
Baltesti si Podenii Vechi, judetul Prahova", primarul mentionand ca proiectul
referitor la acest obiectiv va fi depus la MDRAP in vederea obtinerii fondurilor.
Proiectul a fost aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti.
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La probleme diverse se inscriu:
- Bacanu Marinela Elena
Ionescu Ion
- Popescu Simona Madalina
I
Doamna Bacanu Marinela Elena s-a aratat nenultumita de raspunsul trimis de
Primarie cu adresa nr. 5301/2016 si, totodata, solicita sa i se puna la dispozitie
.
raspunsul la petitia inaintata Institutiei Prefectului .
Domnul Ionescu Ion solicita sa se faca publica acordarea (plata' efectiva)
ajutoarelor de urgenta.
Doamna Popescu Simona Madalina le aduce la cunostinta ca este necesara
alegerea unui nou presedinte de sedinta.
Obrejan Nicolae ii propune pe domnul Burdusel Nicolae care este ales cu 13
voturi "pentru".
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut toate materialele de pe ordinea
de zi si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal,- in doua exemplare, din
care unul de inaineaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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