PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 08.04.2016

Incheiat astazi 08.04.2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti , la
care au participat un numar de 12 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Balea Valeriu, Balan George-Tiberiu, Burduse l Nicolae, Die Constantin,
Nita Daniel, Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Pirvan Gabriel, Istratescu
Simona,Toma Elena, Ungureanu Aurelia, si Chiriches Viorel Lucian.
La sedinta au mai participat d-1 Radu Ion, primarul comunei Baltesti, d-na
Popescu Simona Madalina-secretar si delegatul satesc d-1 Stegaru Nicolae.
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Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 99/04.04.2016 emisa de primarul
comune1.
In deschidere , dl. Pandele Gheorghe, presedintele de sedinta aduce la
cunostinta case introduc suplimentar pe ordinea de zi urmatoarele proiecte:
- proiectul de hotarare privind acordarea drepturilor banesti aferente decontului
pentru deplasarea cadrelor didactice pentru anul 2016 - prezinta primarul
comune1
proiectul de hotarare privind aprobarea proiectari i obiectivului "Asfaltare
drumuri locale in sat Baltesti, sat Izesti, sat Podenii Vechi din comuna Baltesti ,
judetul Prahova" - prezinta primarul comunei.
Presedintele de sedinta -domnul Pandele Gheorghe prezinta ordinea de zi,dupa
cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16.03.2016 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua
sectiuni pentrn trimestrul I 2016 si analiza redimensionarii cheltuielilor in vederea
indeplinirii prevederilor art.49, alin.(12) din Legea 273 /2006 republicata, Legea
Finantelor Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare - prezinta
primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Modernizare
infrastructura de acces agricola in comuna Baltesti, judetul Prahova" - prezinta
primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functii !or
publice pe anul 2016 - prezinta primarul comunei.
5. Probleme diverse.

Supusa la vot, ordinea de zi este
12 consilieri prezenti la sedinta.

aprobata cu 12 voturi ''pentru", ale celor
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Se da cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
Secretarul prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 16.03.2016
care, supus la vot este aprobat de cei 12 consilieri prezenti la sedinta.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei
bugetare pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I 2016 si analiza redimensionarii
cheltuielilor in vederea indeplinirii prevederilor art.49, al in.( 12) din Legea 273/2 006
republicata, Legea Finantelor Publice Locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, dand citire Raportului de specialitate intocmit de seful biroului financiar
contabil.
Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi "pentru" ale celor 12
consilieri prezenti la sedinta.
Primarul rnai prezinta proiectul de hotarare pri vi nd aprobarea proiectului
"Modemizare infrastructura de acces agricola in comuna Baltesti , judetul Prahova" ,
dand citire notei de fundamentare.
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 11 voturi 'pentru" si o abtinere - Chiriches
Viorel Lucian.
In continuare se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea planului de
ocupare a functiilor publice pe anul 2016. Se prezinta referatul secretarului, dupa care
se supune la vot proiectul , care este aprobat cu 12 voturi "pentru" ale celor 12
consilieri prezenti la sedinta.
Se prezinta primul proiect de hotarare introdus sup]imentar pe ordinea de zi
privind acordarea drepturilor banesti aferente decontului pentru deplasarea cadrelor
didactice pentru anul 2016. Se da citire referatului de aprobare si se supune la vot
proiectul este aprobat cu 12 voturi 'pentru".
Se prezinta in continuare proiectul de hotarare privind aprobarea proiectarii
obiectivului "Asfaltare drumuri locale in sat Baltesti , sat Izesti, sat Podenii Vechi
din comuna Baltesti, judetul Prahova" . Domnul primar da citire expunerii de moti ve,
dupa care se supune la vot. Proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi ' pentru"
ale celor 12 consilieri prezenti la sedinta.
La probleme diverse se mscnu:
Die Constantin;
- Istratescu Simona
- Chiriches Viorel Lucian
Domnul Die Constantin aduce la cunostinta faptul ca este neceasara construirea
unui podet peste paraul Oghiza, la drumul de legatura dintre satul Podenii Vechi si
comuna Baltesti.
Doamna Istratescu Simona informeaza ca in dreptul imobilului nr.321 unde
Distrigaz a avut o lucrare, trotuarul nu a fast refacut, desi si-au luat angajarnentul ca
aduc drurnul la forma initiala.
Dornnul Chiriches Viorel Lucian doreste refacerea intrarilor in curti unde drumul
a fost stricat de lucrarile efectuate la schimbarea conductei de apa. Domnul primar a
precizat ca in cateva saptamani se vor termina lucrarile la conducta de apa si se va
face o inspectie pe teren. Daca exista probleme, acestea vor fi remediate.

-3Pentru sedinta unnatoare, este propus domnul Burdusel Nicolae - presedinte de
sedinta care e·ste aprobat de toti cei 12 consilieri prezenti la sedinta.
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 process verbal, in doua exemplare, din
care unul de inaineaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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