PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 19.05.2017

Incheiat astazi 19.05.2017, 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. 147/ 15 .05. 2017 emisa de primarul
comune1.
In deschiderea sedintei, domnul Balan Georege Tiberiu - presedintele de
sedinta, anunta sup limentarea ordinii de zi prin introducerea a 2 proiecte:
- Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al
comunei Baltesti si modificarea categoriei de clasificare a drumurilor din Dsdrum satesc in De-drum de exploatatie.
- Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe de executie a lu crarilor la retelele
tehnico-edilitare pe domeniul public si privat al UAT Baltesti.
Dupa anuntarea proiectelor introduse suplimentar, presedintele de sedinta
prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.03.2017 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2016 prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua
sectiuni pentru trimestrul I - 2017 si analiza redimensionarii cheltuielilor in vederea
indeplinirii prevederilor art.49, alin. (12) din Legea nr. 273 /2006 rpl. , Legea
Finantelor Publice Locale cu modificarile si completarile - prezinta primarul
comune1.
4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local
pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechi - prezinta
primarul comunei.
5 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru
delegarea serviciului de salubritate conform proiectului SMID Prahova - prezinta
primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.25/30.03.2017- prezinta
primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind
orgamzarea si exercitarea activitatii de audit public intern - prezinta primarul
comunei.
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8 . Proiect de hotarare privind modificarea denumirii obiectivului "Asfaltare
drumuri locale in comuna Baltesti, sat Baltesti, sat Izesti, sat Podenii Vechi , judetul
Prahova" in "Amenajare drumuri locale in comuna Baltesti, sat Baltesti , sat lzesti,
sat Podenii Vechi, judetul Prahova" si actualizarea indicatorilor tehnico ecomonici ai
acestuia- prezinta primarul comunei.
9. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 13 consilieri prezenti la
sedinta.
Doamna secretar prezinta procesul verbal ale sedintei din data de 30.03.2017,
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.
Pentru procesul verbal al sedintei din data 30.03.201 7, 11 consilieri prezenti la
sedinta au votat "pentru" aprobarea procesului verbal, doamna Bacanu Marinela
Elena a votat " impotriva" si domnul Chiriches Viorel Lucian s-a abtinut.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea executiei
bugetare pentru anul 2016, prezentandu-se raportul compartimentului financiar
contabil. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 13 voturi "pentru" .
Urmatorul Proiect de pe ordinea de zi este Proiectul de hotarare privind
aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni pentru trimestru'l I - 2017 si
analiza redimensionarii cheltuielilor in vederea indepliniri i prevederilor art.49 , alin.
(12) din Legea nr. 273 /2006 rpl., Legea Finantelor Publice Locale cu modificarile si
completarile ulterioare. Este prezentat raportul de specialitate. Supus la vot, proiectul
este adoptat cu 11 voturi "pentru" , un vot "impotriva" - Ionescu Ion si o abtinere Rusnacu Viorica Elena.
Domnul primar prezinta in continuare proiectul privind alocarea sumei de
5.000 lei din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive
Petrolistul Podenii Vechi. Se trece vot, iar proiectul este aprobat de toti cei 13
consilieri prezenti.
In continuare este prezentat proiectul privind apro barea documentatiei de
atribuire pentru delegarea serviciului de salubritate confonn proiectului SMID
Prahova, proiect care a fost adpotat cu votul "pentu" al celor 13 consilieri prezenti .
Pentru proiectul privind modificarea HCL nr.25/3 0.03.2017 este prezentat
referatul secretarului, dupa care este supus la vot si aprobat de toti cei 13 consilieri
prezenti.
Urmatorul proiect dezbatut este proiectul privind insusirea Acordului de
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern . Domnul
primar da citire referatului de aprobare si explica necesitatea aprobarii proiectului.
Supus Ia vot, proiectul este aprobat cu 13 voturi"pentru" .
Domnul primar, in continuare, prezinta proiectul de hotarare privind
modificarea denumirii obiectivului "Asfaltare drumuri locale in comuna Baltesti,sat
Baltesti, sat Izesti, sat Podenii Vechi, judetul Prahova" in "Amenajare drumuri locale
in comuna Baltesti, sat Baltesti , sat lzesti, sat Podenii Vechi, judetul Prahova" si
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consilierilor ca proiectul in sine si indicatorii acestuia au fost aprobati, insa este
nevoie de actualizarea acestora si de rnodificarea denumirii proiectului, intrucat nu
este vorba de asfaltare. Doamna Bacanu a dorit sa i se explice care este diferenta
intre asfaltare si arnenajare. Domnul primar i-a explicat ca terenul nu are
dimensiunile necesare pentru asfaltare si se va face o amenaj are a acestor drumuri.
Supus la vot, acest proiect a fost aprobat cu 9 voturi "pentru'', doua "abtineri'',
Ionescu Ion si Chiriches Viorel Lucian si un vot " impotriva"-Bacanu Marinela E lena.
Se trece la proiectele introduse suplimentar pe ordinea de zi.
Pentru Proiectul de hotarare privind completarea inventarului domeniului public
al comunei Baltesti si rnodificarea categoriei de clasificare a drumurilor din Dsdrurn satesc in De-drum de exploatatie, dornnul primar da citire referatului
intocmit de compartimentul achizitii publice. Supus la vot, proiectul este aprobat
cu 12 voturi "pentru" si o abtinere-Chiriches Viorel Luc ian.
- Pentru Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe de executie a lucrarilor la
retelele tehnico-edilitare pe domeniul public si privat al UAT Baltesti, este
prezentatreferatul consilierului din cadrul compartimentului urbanism , dupa care
se trece la vot. Proiectul este aprobat cu votul "pentru" al celor 13 consilieri
prezenti.
La probleme diverse se inscriu:
Bacanu Marinela Elena
Ionescu Ion
Chiriches Vire! Lucian
Bacanu Marinela Elena solicita documente pentru proiectele introduse
suplimentar si aduce la cunostinta consilierilor ca in punctul "Parvanoaia" se
exploateaza pietris.
Ionescu Ion doreste sa stie cand va fi gata Sala de festivitati de la Podenii
Vechi, iar domnul primar ii raspunde ca rnai sunt de plata aproxirnativ 45.000 lei.
Mai intreaba cand va fi gata reteaua de distributie apa si ce se intarnpla cu spitatul
Baltesti. Dornnul primar ii raspunde ca firma care executa lucrarea raspunde de
garantie si trebuie sa faca probe de presiune, iar in legatura cu spitalul nu mai
depinde de noi si se asteapta Hotararea de Guvern pentru a fi desfiintat Centrul de
Sanatate Baltesti.
Chiriches Viorel Lucian este interesat daca primaria ia taxa pentru
panourile publicitare amplasate pe teritoriul localitatii, iar domnul primar ii
raspunde ca da.
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut materialele de pe ordinea
de zi si declara sed inta 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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