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PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 24.02.2017

Incheiat astazi 24.02.2017, 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 Olaru 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. 21/17.02.2017 emisa de primarul
co mun et.
In' deschiderea sedintei, domnul presedinte anunta suplimentarea ordinii de zi cu
urmatoarele proiecte care necesita aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
cofinantarea in cazul a cinci obiective, si anume:
•

"REABILITARE SI MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC, SAT BALTESTI ,
COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOV A"
"REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA I-IV, SAT BALTESTI
COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOV A"
- "REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA SAT PODENII VECHI NR.442
COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOV A"
i -. · "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII SAT PODENII
VECHI, NR.597,COMUNA BALTESTI, JUDETULPRAHOVA"
- "REABILITARE DRUMURI NEMODERNIZATE DIN SAT BALTESTI , SAT PODENII
VECHI, SAT IZESTl, DIN CO MUNA BALTESTI, JUD ET PRAHOVA", cu mentiunea ca
I

proiectele vor fi depuse la M.D.R.A.P. in eel mai scurt timp in vederea obtinerii
fil;iantarii.
· Dupa anuntarea proiectelor introduse suplimentar, presedintele de sedinta prezinta
ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

·' i.

Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele de 21.12.2016 si
22.12.2016 - prezinta secretarul comunei.
' 2 ..Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul
2017 si estimari pentru anii 2018 - 2020, prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al
comu11ei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2016 - prezinta primarul comunei.
· 4. Proiect de hotarare privind infiintarea Compartimentului Asistenta Sociala,
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal al aparatului de
specialitate al primarului comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul

comunei.
. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publicr din cadrul aparatului de specii:ilitate al primarului comunei Baltesti, judetul
Prahova, pentru anul 2017 - prezinta primarul comunei.
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' 6. Proiect de hotarare privind revocarea HCL Baltesti nr.78/2016 - prezinta
primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei
Constantin Vasilica Cristina, pentru minornl Ene Alexandru Gabriel - prezinta
primarul comunei.
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru
decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitului Teleojan Mircea
Nicolae - prezinta primarul comunei.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei
Baltesti a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018 prezinta primarul comunei .
.10. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi pentru
incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav si a numarului
de indemnizatii pentru adultul/minorul cu handicap grav, pentrn anul 2017 - prezinta
primarul comunei.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea devizelor de lucrari efectuate la
cladirea proprietate publica a comunei Baltesti, in care isi desfasoara activitatea
Farmacia Baltesti - prezinta primarul comunei.
12. Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea
performantelor profesionale pentru secretarul comunei Baltesti pentru perioada
01.01.2016 - 31.12.2016 - prezinta primarul comunei
13. Probleme diverse.
Supusa la vot,
consilierilor prezenti.
1

•

ordinea de z1 este

aprobata

cu 13 voturi "pentru" ale

I

Seda cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
Secretarul prezinta procesele verb ale al sedintelor din date le de 21.12.2016 si
22 ..12.2016.
Primul proces verbal, eel din data de 21.12.2016, (sedinta ordinara) este
aprobat de 11 consilieri din cei 13 prezenti, domnul Ionescu Ion spune ca aproba
procesul verbal, dar cu obiectii si anume ca in respectivul proces verbal, la aprobarea
unui ajutor de urgenta votul acestuia a fost trecut "impotriva", iar acum spune ca a
fast de acord cu aprobarea ajutornlui de urgenta. Doreste consemnarea acestui fapt in
procesul verbal. Doamna Bacanu Marinela Elena a fost impotriva procesului verbal
si anunta ca asa va fi la toate procesele verbale ale sedintelor deoarece nu regaseste
toate discutiile purtate in timpul sedintelor. Doamna secretar ii aduce la cunostinta ca
in ·pro'cesele verbale vor fi consemnate discutiile importante purtate pe marginea
proiectelor prezentate in respectiva sedinta.
.
.La procesul verbal al sedintei din data de 22.12 .2016(sedinta de indata) 12
consilieri au votat "pentru" aprobarea procesului verbal, iar doamna Bacanu Marinela
Elena a fost "impotriva" desi nu a avut nimic de obiectat la sedinta respectiva.
,Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.
I

..

I
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Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului
bugetului local pe anul 201 7 si estimari pentru an ii 2018 - 2020. Domnul primar
explica necesitatea adoptarii proiectului de buget pentru anul 2017 si anunta ca
aceasta nu este forma final a a bugetului pe anul 2017.
'Supus la vot, proiectul este aprobat cu 12 voturi "pentru" si o abtinereChiriches Viorel Lucian.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este repartizarea si folosirea
excedentului bugetar al comunei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2016, domnul
primar prezinta raportul de specialitate intocmit de seful biroului financiar contabil si
anunta ca excedentul va fi folosit pentru acoperirea golurilor de casa. Supus la vot,
proiectul este aprobat de 12 consiliri,iar domnul Chiriches Viorel Lucian s-a abtinut.
Primarul prezinta in continuare proiectul de hotarare privind infiintarea
Compartimentului Asistenta Sociala, aprobarea organigramei, statului de functii si
numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti,
judetul Prahova. Sunt prezentate avizul ANFP si expunerea de motive a primarului.
Supus !la vot, proiectul este aprobat cu 13 voturi"pentru''.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti,
judetul Prahova, pentru anul 2017 care a fast aprobat cu votul "pentru" al celor 13
consilieri prezenti.
In continuare este prezentat proiectul de hotarare privind revocarea HCL
Baltesti nr.78/2016. Domnul primar da citire referatului intocmit de secretarul
comunei si prezinta expunerea de motive. Supus la vot, proiectul este aprobat cu 13
voturi "pentru" al celor 13 consilieri prezenti la sedinta.
Pentru urmatorul proiect de pe ordinea de zi privind acordarea unui ajutor de
urgenta numitei Constantin Vasilica Cristina, pentru minorul Ene Alexandru Gabriel
d()ITU?:111 primar prezita cererea·mamei minorului si biletul de iesire din spital precum
si ancheta sociala facuta de compartimentul asistenta sociala. Pentru acoradrea
ajutorului este propusa suma de 1500 lei, iar toti cei 13 consilieri sunt de acord cu
adoptarea hotararii.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul privind acordarea unui
ajutor de urgenta pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea
µumit~lui Teleojan Mircea Nicolae. Domnul primar da citire cererii ficei decedatului,
singura ruda a acestuia, care ne aduce la cunostinta ca nu dispune de resurse
financiare si solicita decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitului
Teleoj1:1n Mircea Nicolae, angajat al Primariei Baltesti in cadrul compartimentului
Politia Locala. Supus la vot, proiectul este aprobat cu 13 voturi "pentru''.
~entru proiectul de hotarare privind aprobarea structurii scolare de pe raza
comurtei Baltesti a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scalar 20172018 se prezinta solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean si se aduce la cunostinta
ca Lic~ul Tehnologic Baltesti va functiona in aceeasi structura ca in anul anterior. Se

supune la vot, iar toti cei 13 consilieri au votat "pentru" adoptarea hotararii.
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In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea numarului
de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap
grav si a numarului de indemnizatii pentru adultul/minorul cu handicap grav, pentru
anul 2017, prezentandu-se referatul secretarului care explica necesitatea aprobarii
cresterii numarului de asistenti personali cat si de indemnizatii acordate persoanelor
cu handicap grav, deoarece exista cereri in acest sens. Supus la vot, proiectul este
aprobat cu 13 voturi "pentru".
Pentru urmatorul proiect privind aprobarea devizelor de lucrari efectuate la
cladirea proprietate publica a comunei Baltesti, in care is i desfasoara activitatea
Farmacia Baltesti, sunt prezentate cererile administratorului. Doamna Bacanu
Marinela Elena doreste sa afle can a fost modificata ultima data chiria pentru spatiul
in care functioneaza Farmacia Baltesti, iar domnul Ionescu Ion doreste sa vada
facturile la imbunatatirile aduse cladiri respective. Supus la vot, proiectul este aprobat
cu 11 voturi"pentru" si 2 voturi " impotriva"- Ionescu Ion si Bacanu Marinela Elena.
Urmatorul proiect dezbatut este proiectul privind propunerea calificativului la
evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul cornunei Baltesti pentru
perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. Domnul primar a prezentat referatul de aprobare
si a propus acordarea calificativului "Foarte bine", iar domnii consilieri au votat
astfel: ! 9 voturi"pentru", 2 abtineri-Ionescu Ion si Rusnacu Viorica Elena, 1 vot
"impotriva"- Bacanu Marinela Elena, iar domnul Chiriches Viorel Lucian ar fi dorit
sa acorde alt calificativ , dar nu a precizat care anume.
· Dupa dezbaterea tuturor proiectelor de pe ordinea de zi domnul primar aduce
la cunostinta consilierilor necesitatea aprobarii proiectelor introduse suplimentar.
Este vorba de .10 proiecte de hotarari
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconoinici si cofinantarea a cinci obiective si anume:
- "REABILITARE SI MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC, SAT BALTESTI
COMUNA BALTESTl, JUDETUL PRAHOVA"
"REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA I-IV , SAT BALTESTI
COMlJNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOV A"
- "REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA SAT PODENII VECHI NR.442
COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOVA"
- "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII SAT PODENII
VECHI, NR.597,COMUNA BALTESTI, JUDETULPRAHOVA"
- ','REABILITARE DRUMURl NEMODERNIZATE DIN SAT BALTESTI , SAT PODENII
VECHI, SAT IZESTl, DIN COMUNA BALTESTI, JUDET PRAHOVA".
Domnii consilieri au fost de accord cu aprobarea celor 10 proiecte si
hotararile au fast adoptate cu 13 voturi "pentru" .
. La probleme diverse se inscriu:
- Bacanu Marinela Elena care a adus la cunostinta consilierilor prezenti existenta
raportului de activitate, dar, pentru ca nu era inregistrat, a preferat sa il prezinte
in sedinta urmatoare.
- Ionescu Ion intreaba primarul despre domnul director al SC Servicii Ecologice

Salubritate Prahova SRL, ar fi dorit sa afle despre ajustarea pretului si il
intereseaza cand va fi implementat programul SMID . Mai doreste atragerea de
eu~opene pentru investitii in modemizarea comunei.
fonduri
;1

•
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, Prysedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut materialele de pe ordinea de zi
· si dectara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, in doua exemplare, din
.care unul de ·inaineaza la lntitutia Prefectului-Judetul Prahova.

· ,
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SECRET AR,
POPESCU SIMONA M DALINA
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