PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 22.11.2016

Incheiat astazi 22.11.2016, 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 (Olaru) Aurelia.
La sedinta au mai participat d-1 Radu Ion, primarul comunei Baltesti, d-na
Bacanu Camelia - secretar si d-1 Nita Daniel - delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 345/17.11.2016 emisa de primarul
comunei.
Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 20.10.2016 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - prezinta primarul
comuneI.
3. Proiect de hotarare privind acordarea unm ajutor de urgenta numitului
Andronache Vasile - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unm ajutor de urgenta numitului
Mihailescu Marius - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru
decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitului Savin Constantin prezinta primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor aferente cabinetelor
stomatologice- prezinta primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind inchirierea/concesionarea unei suprafete in
vederea amplasarii unei spalatorii auto - prezinta primarul comunei.
8. Probleme diverse.
Supusa la vot,
consilierilor prezenti.

ordinea de z1 este

aprobata

cu 13 voturi "pentru" ale

Seda cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
Secretarul prezinta procesul verbal al sedintei din datele de 20.10.2016.
Supus la vot, procesul verbal al sedintei precedente este aprobat cu 12 voturi
"pentru" , o abtinere - doamana Bacanu Marinela Elena .
Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.
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Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind privind rectificarea
bugetului local , prezentand fisa cu indicatorii primita de la DGRFP PH si explicand
faptul ca aceasta rectificare vizeaza sume de bani pentru intregire fonduri salarii la
invatamant.
Supus la vot, proiectul este aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect de pe ordinea de zi privind acordarea unui ajutor
de urgenta numitului Andronache Vasile din satul Podenii Vechi, caruia i-a fost
distrusa locuinta in urma unui incendiu.Se propun sume astfel: Doarnna Toma Elena
propune 2500 lei, iar domnul Chiriches 5000 lei. Propunerea de 2500 se aproba cu 9
voturi "pentru" si 4 "impotriva". Prin urmare, proiectul este aprobat cu 9
voturi"pentru" si 4 "impotriva".
Primarul prezinta in continuare proiectul de hotarare privind privind
acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mihailescu Marius din Podenii Vechi
caruia, de asemeni, i-a fost distrusa locuinta aproape in totalitate, in urma incendiului
din data de 14.11.2016. Ajutorul consta in decontarea sumelor cu care s-au achitat
materialele necesare reconstruirii care au fost predate beneficiarului pe baza de
proces verbal. Suma este de 6215 lei.
Supus la vot, proiectul a fost aprobat de catre cei 13 consilieri prezenti.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este acordarea unui ajutor de urgenta
pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitului Savin
Constantin . Suma este 650 lei conform facturii anexate privind contravaloarea
sicriului
Proiectul este aprobat cu votul "pentru" al celor 13 consilieri prezenti.
In continuare este prezentat proiectul de hotarare privind inchirierea spatiilor
aferente cabinetelor stomatologice.
Se da citire Ofertei de servicii depusa de unul dintre solicitanti: SC Sfanta
Sofia Hospital Med SRL. Domnul Ionescu Ion solicita informatii depre actuala
situatie juridica a Spitalului Baltesti. Se aduce la cunostinta situatia aparaturii
stomatologice care este proprietate privata a comunei Baltesti, pentru care se va
incheia un contract de inchiriere. Pentru inchirierea aparaturii se propune, de catre
domnul Nita Daniel, suma de 500 lei/an pentru fiecare cabinet.
Supus la vot, proiectul este aprobat cu 9 voturi"pentru" si 4 abtineri( Bacanu
Marinela Elena, Chiriches Viorel Lucian, Ionescu Ion si Rusnacu Viorica Elena care, initial au fost de acord cu inchirierea spatiului si aparaturii, dar nu si cu suma).
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este eel privind inchirierea unei
suprafete in vederea amplasarii unei spalatorii auto, ca urmare a cererii depusa de
numitul Marin Ionut.
Se fac propuneri pentru termenul de inchiriere: Toma Elena propune 5 ani,
Chriches Viorel Lucian propune 10 ani. Pentru chirie, dornnul Nita Daniel propune
suma de 100 euro/luna. Ionescu Ion propune 50 euro/luna si 6 luni de gratie.
Se supune la vot , in forma finala, 100 euro/luna pe 5 ani, perioada de gratie
6 luni si se aproba cu 9 voturi "pentru", 1 vot impotriva (Ionescu Ion) si 3 abtineri:
Bacanu Marinela Elena, Chiriches Viorel Lucian si Rusnacu Viorica-Elena.
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La probleme diverse se inscriu : Rusnacu Viorica - Elena care "multumeste"
viceprimarului pentru "ceva anume", Chiriches Viorel Lucian solicita informatii
privind spatiul la avizier si este nemultumit de calitatea raspunsului primit dupa
sedinta trecuta , Ionescu Ion se arata nemultumit vizavi de faptul ca pompierii locali
ajung tarziu la incendii, Pandele Gheorghe solicita verificarea lampilor de iluminat
stradal, iar doamna Bacanu Marinela Elena nu s-a mai putut inscrie deoarece
presedintele a declarat sedinta inchisa considerand ca s-au dezbatut materialele de
pe ordinea de zi .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, in doua exemplare, din
care unul se inainteaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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SECRETAR,
POPESCU SIMONA MADALIN

