PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 30.03.2017

Incheiat astazi 30.03 .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. 77/24.03.2017 emisa de primarul
comuneL
In deschiderea sedintei, doamna secretar anunta ca este necesara schimbarea
presedintelui de sedinta. Este propus domnul Balan George Tiberiu, care este votat de
toti consilierii prezenti.
Dupa alegerea noului presedinte de sedinta, este anuntata suplimentarea ordinii
de zi prin introducerea a 3 proiecte:
- Modificarea HCL Baltesti nr.6/24.02.2017;
- Modificarea HCL Baltesti nr.7/24.02.2017;
- Aprobarea initierii PUZ-ului pentru "Introducere teren in intravilan(S=4870mp ),
zona unitati agricole in comuna Baltesti, judetul Prahova" pentru terenul situat in
extravilanul satului Baltesti, T22, P 274/2 si P 274/3;
Dupa anuntarea proiectelor introduse suplimentar, presedintele de sedinta
prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea proceselor verbale al sedintelor din datele de 24.02.2017 si
13. 03.2017 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al
Primariei Baltesti- prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti,
judetul Prahova, valabil de la data de 1 aprilie - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si
estimari pentru an ii 2018-2020.
5. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 13 consilieri prezenti la
sedinta.
Doamna secretar prezinta procesele verbale ale sedintelor din datele de
24.02.2017 si 13 .03.2017, aducand la cunostinta consilierilor prezenti ca toate
procesele verbale ale sedintelor anterioare se afla postate pe site-ul primariei si au
fost afisate la avizier.
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Pentru procesul verbal al sedintei din data de 24.02.2017, 12 consilieri au votat
"pentru" aprobarea acestuia, in timp ce doamna Bacanu Marinela Elena a fost
" impotriva" .
Pentru procesul verbal al sedintei din data 13.03.201 7, toti cei 11 consilieri
prezenti la sedinta respectiva au votat "pentru" aprobarea procesului verbal, iar
doamnele Bacanu Marinela Elena si Rusnacu Viorica Elena s-au abtinut, deoarece au
fost absente la sedinta din data de 13.03 .2017.
In continuare este dezbatut proiectul
de hotarare privind modificarea
organigramei si statului de functi i al Primariei Baltesti, prezentandu-se referatul
secretarului. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 12 voturi "pentru" si o abtinere Ionescu Ion.
Urmatorul Proiect de pe ordinea de zi este Proiectul de hotarare privind
modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Baltesti, judetul Prahova. Este prezentata
expunerea de motive a primarului. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 12 voturi
"pentru" si o abtinere - Ionescu Ion.
Domnul primar prezinta in continuare proiectul privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 20 17 si estimari pentru anii
2018-2020.
Este
prezentat
raportul
compartimentului
de
specialitate
nr.3510/23 .03.2017 si anexele atasate intocmite de seful biroului financiar contabil,
precum si Hotararea
Consiliului Judetean Prahova nr. 31/17.03.2017 privind
repartizarea pe unitati administrativ teritoriale si Decizia Directorului General al
D.G.R.F.P. Ploiesti nr.856/22.03 .2017. Domnul primar aduce la cunostinta
consilierilor ca , din bugetul aprobat se vor face plati pentru obiectivele de investitii
aflate in derulare in prima jumatate a anului, iar obiectivele noi vor fi luate in discutie
in a doua jumatate a anului. Se trece vot, iar proiectul este aprobat de toti cei 13
consilieri prezenti.
Se trece la prezentarea proiectelor introduse suplimentar pe ordinea de zi.
Pentru modificarea hotararilor nr.6 si 7 se mentioneaza ce este necesara introducea
unui paragraf cuprinzand legislatia(articolul 28, alin.(2) din Legea nr.416/2001) in
preambulul celor doua hotarari. Supuse la vot, proiectele au fost adoptate cu 13
voturi "pentru" .
Pentru proiectul privind aprobarea initierii PUZ-ului pentru introducere teren
in intravilan, suprafata de 4870mp, primarul da citire referatului intocmit de
consilierul de specialitate din cadrul Compartimentului Urbanism, ca urmare a cererii
depuse de numitul DragomirVasile. Lucrarea care necesita intocmirea PUZ-ului este
construirea unei ferme de crestere taurine pentru care terenul aferent trebuie sa fie
situat in intravilanul localitatii. Supus la vot, proiectul este aprobat de toti cei 13
consilieri.
La probleme diverse se inscriu :
- Ionescu Ion
- Chiriches Virel Lucian
- Bacanu Marinela Elena.

-3Domnul Ionescu Ion solicita ca iluminatul public sa se stinga la ora 6.30
dimineata, ne informeaza ca un stalp electric este in pericol sa cada, iar in
legatura cu reteaua de apa aduce in discutie necesitatea efectuarii unor lucrari pe
anumite tronsoane. Domnul primar ii raspunde ca receptia la obiectivul
"Modemizare si extindere retea distributie apa" nu este facuta nici macar partial.
Receptia va fi facuta in momentul remedierii tuturor problemelor. Primaria va
face receptia pentru inlocuirea retelei de distributie veche, iar bransamentele fac
obiectul altei lucrari care priveste direct Hidro Prahova.
Domnul Ionescu Ion doreste sa se analizeze situatia drumurilor in special
din Podenii Vechi care necesita reparatii. Domnul primar ii raspunde ca sunt
proiecte depuse in acest sens si se asteapta finantare.
Doamna Bacanu Marinela Elena ne informeaza ca a fost modificat pretul
pentru ridicarea gunoiului menajer. Domnul primar i-a adus la cunostinta ca nu a fost
aprobata modificarea pretului prin hotarare de consiliu si este raspunderea firmei a
emis facturile.
Domnul Chiriches Viorel Lucian felicita conducerea Consiliului Local
pentru curatenia facuta pe drumurile din comuna si aduce la cunostinta ca anumite
lampi nu functioneaza, iar proprietarii de bovine si cabaline isi lasa animale
nesupravegheate pe drumurile din comuna Baltesti.
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.
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