PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 2~.07.2016
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Incheiat astazi 29 .07.2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, La
care au participat un numar de 12 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Bacanu Marinela Elena, Balan George-Tiberiu, Burdusel Nlcolae,
Chiriches Viorel Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simon a, Moise Mihail Bogdan,
Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Stegaru Nicolae, Toma Elena si Ungureanu
Aurelia . A lipsit doamna Rusnacu Viorica Elena.
·
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. 190/22.07.2016 emisa de priinarul
comune1.
In deschidere, di. Pandele Gheorghe, presedintele de sedinta aduce la cundstinta
ca se introduc suplimentar pe ordinea de zi urmatoarele proiecte:
proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.3 3/2016 - pi·ezinta· pr:iniarul
comune1
proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni
la 30.06.2016 si analiza redimensionarii cheltuiel ilor in raport cu gradul de
colectare al veniturilor - prezinta primarul comunei.
Presedintele de sedinta - domnul Pandele Gheorghe prezinta drdinea de zi,dupa
cum ..urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 24.06.2016 - prezinta
secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Consiliului Local al comunei Baltesti, j udetul Prahova -' prezinta
primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind extinderea retelei de iluminat public in comuna
Baltesti - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta - prezinta
primarul comunei .
6. Proiect de hotarare privind nominalizarea persoanei si inlocuitorul acesteia
care sa reprezinte localitatea Baltesti si Consiliul Local in cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"
prezinta primarul comunei.
7. Problerne diverse.
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Supusa la vot, . ordmea ae z1 es re apruuala 1.,u i i v
F""" .... , ~· ~ .-- .... __ .
Chiriches Viorel Lucian, motivand ca nu este pregatit pentru proiectele introduse
suplimentar pe ordinea de zi.
vLu11
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Seda cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
·'
Secretarul prezinta procesul verbal al; sedintei din data de 24.06.2016 care,
supus la vot este aprobat de 11 consilieri, iar domnul Ionescu Ion se :abtine.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotar~re privind apro barea Regulamentului de '
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Baltesti, judetul Prahova,
prezentand referatul secretarului, care pune Regulamentul la di spozitia · Consiliului
Local. Un grup de trei consilieri( Bacanu Marinela Elena, Chiriches Viorel Lllcian si
Ionescu Ion) nu au considerat necesara aprobarea Regul amentului deoarece este
suficienta legi slatia in vigoare.
'
Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat cu 9 vo tu ri " pentru", iar cei trei,
abtinandu-se.
Primarul mai prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016, dand citire raportului de specialitate intocmit de doamna contabiJ: sef.
Domnul Ionescu Ion a solicitat bugetul initial aprobat la inceputul ·anului; :pentru a
vedea in ce consta rectificarea actuala. Domnul primar i-a raspuns ca acest lucru este
posibil in sedinta urmatoare.
_
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 9 voturi "pentru" , doua aotinerl(Bacanu .
Marinela Elena si Ionescu Ion) si un vot impotriva - Chiriches Viorel-Lucian.:
In continuare se prezinta proiectul de hotarare priv ind extinderea retelei de
iluminat public in comuna Baltesti, dandu-se citire celor doua so hcifari· Uepuse de ·
preotii parohi din localitate, cu mentiunea ca lucrarile vor fi suportale de parohii si
contravaloarea consumului de energie de catre administratia local a.
' '·
Se supune la vot proiectul , care este apro bat cu 12 voturi "pentru?' al eleel or 12
cons;ili.eri prezcnti la sedinta.
· .. : . ,1 .
Urmeaza proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor 8e utgenta in
vederea acoperirii costurilor de scolarizare la o scoala speciala a unui minor din .satul
Podenii Vechi, prezentandu-se dosarul cazului. Domnul primar propune suma de
1.000 lei, Consiliul este de accord, iar domnul Ionescu Ion solicicita sa-i fie adusa la
cunostinta data acordarii sumei .
·
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 12 voturi "pentru".
Domnul primar da citire proiectului de hotarare privind nominalizarea persoanei
si inlocuitorul acesteia care sa reprezinte localitatea Baltesti si Consiliul Local in
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova" si prezinta adresa Asoc iatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova".
Se propune ca persoana nominalizata domnul Radu Io n, primarul comunei si
inlocuitor domnul Moise Mihail Bogdan, v iceprimarul co munei,care sa1 reprezinte
localitatea Baltesti in cadrul A.D .I.- Parteneriatul pentru managementul deseurilbr.
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 12 voturi "pentru" ale consilierilor J!rezenti.
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Se prezinta pnmul pro1ect ae nmarare 111uuL1u::i ::iuy11111\,11lu1 I-''"' v•~.... v~
privind modificarea HCL nr.33 /2016, prin introducerea unui nou articol:"Pentru
realizarea obiectivului Construit Gradinita Baltesti, Consiliul Local Baltesti participa
in anul 2016 cu suma de 165.000 lei si Consiliul Judetean Prahova cu suma de 88'.000
lei". Se supune la vot proiectul si este aprobat cu 10 voturi 'pentru'', o ·abtinere Ionescu Ion, iar domnul Chiriches Viorel Luc~an nu a participat la vot.

de hotarare priv ind aprobarea executiei
bugetare pe cele doua sectiuni la 30.06.2016 b analiza redimensionarii cheltuielilor in
ln continuare este prez.entat proiectu\

raport cu gradul de colectare al veniturilor: Se prezinta raportul de specialitate si
anexele intocmite de seful biroului financiar contabil.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi ' pentru", o abtinere - Ionescu Ion, iar
domnul Chiriches Viorel Lucian nu a participat la vot.
La probleme diverse se inscriu:
- Chiriches Viorel Lucian
- Popescu Simona Madalina
Domnul Chiriches Viorel Lucian aduce la cunostinta faptul ca sunt probleme la
distributia apei catre consumatori pe anumite zone si considera necesara inlocuirea
conductei existente. Domnul primar ii informeaza ca reteaua de distributie ap'a este
aproape finalizata, iar pentru trecerea pe noua retea e st~ nevoie de refacerea
bransamentelor.
Doamna Popescu Simona Madalina le aduce la cunostinta celor care nu si-au
depus declaratiile de avere si de interese sa se grabeasca cu acestea intrucat trebuie
trimise in eel mai scurt timp.
I'

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.

SECRETAR, ·
POPESCU SIM~'A MADALINA
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