PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 20.10.2016

Incheiat astazi 20.10.2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local 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 Viorica - Elena, Stegaru Nicolae, Toma Elena
si Ungureanu Aurelia.
La sedinta au mai participat d-1 Radu Ion, primarul comunei Baltesti, d-na
Popescu Simona Madalina-secretar si d-1 Nita Daniel.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 308/ 13.10.2016 emisa de primarul
comuneL
In deschiderea sedintei, domnul presedinte anunta ca se introduce suplimentar
proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei Baltesti
a unor terenuri ramase la dispozitia comisiei locale de fond funciar, dupa care,
prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele de 15.09.2016 si
30.09.2016 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind asociarea comunei Baltesti cu judetul Prahova
pe anul 2016 in vederea realizarii obiectivului "Construire Gradinita Baltesti"prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind asociarea comunei Baltesti cu judetul Prahova
pe anul 2016 in vederea realizarii obiectivului "Aparare de mal pentru combatere
alunecare de teren - drun local Valea Scurta, sat Podenii Vechi, comuna Baltesti"prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prezil,iJ.ta pri:m arul comunei.
;· 5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua
sectiuni la 30.09.2016 si analiza redimensionarii ceheltuielilor in raport cu gradul de
colectare al veniturilor - prezinta primarul comunei.
6, froiect de hotarare privind alegerea delegatului satesc pentru satul Izesti prezi,nta pdmarul comunei.
,· 7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Grigore
Rodiya:- prezinta primarul comunei.
· 8.Proiect de hotarare privind modificarea/actualizarea cuantumului normei de
hrana a¢ordata personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului(Politie
Locala si' PSI) - prezinta primarul comunei.
·9. Probleme diverse.
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Se da cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
Secretarul prezinta procesele verbale al sedintelor din datele de 15 .09.2016 si
30.09.2016. Primul proces verbal, eel din data de 15.09.2016, este aprobat de 9
consilieri din cei 13 prezenti, 3 consilieri s-au abtinut(Chiriches Viorel Lucian,
Ionescu Ion si Rusnacu Viorica Elena), iar Bacanu Marinela Elena a fost impotriva,
motivand ca nu s-au regasit toate discutiile care au avut Joe pe langa subiectele
(hotararile adoptate) din sedinta respectiva. La eel de-al doilea proces verbal, eel din
data de 30.09.2016, 11 consilieri au votat"pentru" si 2 s-au abtinut(Chiriches Viorel
Lucian si Ionescu Ion).
Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi .
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind asociarea comunei
Baltesti cu judetul Prahova pe anul 2016 in vederea realizarii obiectivului "Construire
Gradinita Baltesti", dand citire si H.C.J. nr.141/2016 privind asocierea judetului
Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului
Prahova pe anul 2016 in vederea realizarii unor obiective de interes public.
Supus la vot, proiectul este aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti.
Se trece la unnatorul proiect de pe ordinea de zi privind asociarea comunei
Baltesti cu judetul Prahova pe anul 2016 in vederea realizarii obiectivului "Aparare
qe mal pentru combatere alunecare de teren - drun local Valea Scurta, sat Podenii
Vechi, comuna Baltesti", prezentandu-se H.C.J. nr.141/2016 si referatul intocmit de
consilierul din cadrul compartementului Urbanism. Supus la vot, proiectul este
aprobat de toti cei 13 consilieri.
Primarul prezinta in continuare proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016 si citeste raportul de specialitate intocmit de seful
biroului financiar contabil. Supus la vot, proiectul este aprobat cu 12voturi"pentru" si
o abtinere - Bacanu Marinela Elena.
· Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este aprobarea executiei bugetare pe cele
doua sectiuni la 30.09.2016 si analiza redimensionarii ceheltuielilor in raport cu
gradul de colectare al veniturilor. Se prezinta raportul intocmit de seful biroului
financiar contabil, dupa care se trece la vot. Proiectul este aprobat cu votul "pentru"
al celor l3 consilieri prezenti.
In: continuare este prezentat proiectul de hotarare privind alegerea delegatului
satesc p~ntru satul Izesti. Domnul primar citeste procesul verbal incheiat in urma
adunarii :satesti care a avut Joe in data de 01.10.2016 in satul Izesti. Este prezentat si
iabelul cu persoanele care au participat la adunare. Supus la vot, proiectul este
i;iprobat :cu 9 voturi"pentru" si 4"impotriva"( Bacanu Marinela Elena, Chiriches
Viorel Lucian, Ionescu Ion si Rusnacu Viorica Elena), motivand ca nu considera
h.ecesara,alegerea unui delegat satesc.
Pentru urmatorul proiect de pe ordinea de zi privind acordarea unui ajutor de
urg~rtta numitei Grigore Rodica, domnul primar prezita documentele medicale si
Pentru acoradrea
ancheta 1, sociala facuta de compartimentul asistenta sociala.
~jutorul4:i este propusa suma de 1000 lei de catre doamna Ungureanu Aurelia. Se
~upune la vot, iar toti cei 13 consilieri sunt de accord cu suma propusa.
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Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul privind modificarea/actualizarea
cuantumului normei de hrana acordata personalului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului(Politie Locala si PSI). Domnul primar da citire expunerii de
motive si propune acordarea normei de hrana pentru personalul P.S.I. si actualizarea
cuantumului normei pentru personalul din cadrul Politiei Locale.
Se supune la vot si proiectul este aprobat cu 12 voturi"pentru" si o abtinere Chiriches Viorel Lucian.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare introdus suplimentar pe ordinea
de zi, privind aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei Baltesti a unor terenuri
ramase la dispozitia comisiei locale de fond funciar.
Domnul primar explica
necesitatea aprobarii acestui proiect pentru definitivarea schimbului de terenuri dintre
Liceul Tehnologic Baltesti si Primaria comunei Baltesti. Supus la vot, proiectul este
aprobat cu 12 voturi "pentru" si unul "impotriva"- Chiriches Viorel Lucian.
La probleme diverse nu se inscrie nimeni.
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut 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.

SECRET AR,
POPESCU SIM° fDALINA

