PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 23.06.2017

Incheiat astazi 23.06.2017, 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 0 laru 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. 179/19.06.2017 emisa de primarul
comunei.
In deschiderea sedintei, domnul Balan George Tiberiu - presedintele de sedinta,
anunta suplimentarea ordinii de zi prin introducerea a 2 proiecte:
- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Jercalau
Viorica;
- Proiect de hotarare privind infiintarea Ansamblului folcloric "Fantana Dorului".
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 19.05.2017 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciul
prestat persoanelor fizice si juridice privind colectarea, transportul si depozitarea
deseurilor menajere si asimilabile acestora - prezinta primarul comunei ;
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru
decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitei Andrei Mihaela prezinta primarul comunei.
4. 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 19.05.2017,
aducand la cunostinta consilierilor prezenti ca toate procesele verbale ale sedintelor
anterioare se afla postate pe site-ul primariei si au fost afi sate la avizier. Procesul
verbal al sedintei a fost aprobat de 12 consilieri din cei 13 prezenti, doamna Bacanu
Marinela Elena fiind impotriva. Domnii Ionescu Ion si Chiriches Viorel Lucian si-au
exprimat dorinta de a primi acasa procesele verbale ale sedintelor anterioare
impreuna cu invitatia la sedinta, deoarece nu se pot prezenta la sediul pnmane1
pentru citirea procesului verbal si nici nu poate intra pe site-ul primariei.
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Se trece la prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru
serviciul prestat persoanelor fizice si juridice privind colectarea, transportul si
depozitarea deseurilor menajere si asimilabile acestora. A fost prezentata adresa nr.50
inaintata de SC Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL, alaturi de memoriul
tehnico-economic si fisa de fundamentare. Domnii consilieri au considerat ca pretul
pentru persoane fizice ar trbui sa fie 9 lei/persoana singura/luna ; 18
lei/gospodarie/luna si pentru persoane juridice 65 lei/m.c./luna. Supus la vot,
proiectul este adoptat cu 13 voturi "pentru" .
Urmatorul Proiect de pe ordinea de zi este Proiectul de hotarare privind
acordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de
inmormantarea numitei Andrei Mihaela. Este prezentata cererea numitului Iacomita
Ion, concubinul defunctei care solicita acordarea ajutorului deoarece nu dispune de
fondurile necesare acoperirii cheltuielilor. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 13
voturi "pentru".
Domnul primar prezinta in continuare proiectul privind acordarea unui ajutor
de urgenta numitei Jercalau Viorica. Doamna Jercalau Viorica a depus o solicitare si
a adus la cunostinta consiliului local situatia in care se afla, si anume, zidul casei
sale a fost afectat de alunecarile de teren care s-au produs in urma intemperiilor din
ultimele zile. Domnii consilieri au propus ca doamna sa fie ajutata cu materialele
necesare consolidarii zidului respectiv, in limita sumei de 10.000 lei. Supus la vot,
proiectul este aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti.
Urmatorul proiect introdus suplimentar este proiectul privind infiintarea
Ansamblului Folcloric "Fantana Dorului", proiect care a fost adpotat cu votul "pentu"
al celor 13 consilieri prezenti.
La probleme diverse se inscriu:
Bacanu Marinela Elena
Ionescu Ion
Chiriches Virel Lucian
Bacanu Marinela Elena a precizat ca va face reclamatie la Comisia de
Disciplina a Institutiei Prefectului Prahova in ceea ce priveste neconsemnarea, de
catre secretarul UAT Baltesti, in amanunt a discutiilor in cadrul Consiliului
Local. Doarnna secretar raspunde legat de procesele verbale ca acestea contin
discutiile legate de proiectele dezbatute in sedinta respectiva si nu sunt
consemnate toate discutiile care nu au legatura cu ordinea de zi. Doamna Bacanu
este intotdeauna nemultumita si intrerupe discutiile.
Ionescu Ion doreste sa stie unde este delegatul satesc si solicita sa se faca
o curatenie in statiile de autobuz si a santurilor din Podenii Vechi. Dornnul
primar ii raspunde ca delegatul satesc este absent motivat, iar in ceea ce priveste
curatenia, dornnul viceprimar se ocupa de aceasta impreuna cu beneficiarii de
ajutor social.
Chiriches Viorel Lucian aduce la cunostinta consiliului local ca podul de pe
drumul de legatura intre Podenii Vechi si Baltesti (DC 150/3), trebuie refacut,
intrucat nu se mai poate trece pe el. Dornnul primar ii raspunde ca de saptamana
urmatoare vor fi facute reparatii la mai multe poduri.
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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.

SECRETAR,
POPESCU SIMO~ALINA

