PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 31.07.2017

Incheiat astazi 31.07.2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti,
la care au participat un numar de 12 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Bacanu Marinela Elena, Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, 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, d-na
Popescu Simona Madalina- secretar si domnul Nita Daniel - delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 205/26.07.2017 emisa de prim arul
comuneI.
ln<tinte de a se vota ordinea de zi, doamna secretar aduce la cunostinta domnilor
consilieri necesitatea schimbarii presedintelui de sedinta. Astfel este propus domnul
Burdusel Nicolaepentru functia de presedinte de sedinta si toti consilierii prezenti au
fost de acord.
In continuare, presedintele de sedinta anunta ordinea de zi, astfel:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.06 .2017 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Baltesti cu judetul Prahova
in vederea realizarii obiectivului de investitie " Reparatii capitale si amenajare Sala
festivitati Podenii Vechi-comuna Baltesti" -prezinta primarul comunei.
3 .Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 201 7-prezinta
primarul comunei .
4.Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare
consilierilor locali din cadrul Consiliului local Baltesti pentru participarea la numarul
maxim de sedinte- prezinta primarul comunei.
5.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul Primariei Baltesti care se aplica incepand
cu data de 01.07.2017 in conformitate cu Legea 153/20 17 - prezinta primarul
comunei Baltesti.
6. Proiect de hotarare
privind acordarea unui aj utor de urgenta numitei
Chirita Elena-Adela - prezinta primarul comunei.
7.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2500 lei din bugetul local
pentru finantaarea cheltuielilor Asociatiei sportive Petrolistul Podenii Vechi-prezinta
primarul comunei.
8 . Probleme diverse.
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Dupa prezentarea ordinii de zi, presedintele de sedinta, anunta ca doreste
scoaterea primului proiect de hotarare de pe ordinea de zi, si anume, Proiect de
hotarare privind asocierea comunei Baltesti cu judetul Prahova in vederea realizarii
obiectivului de investitie " Reparatii capitale si amenajare Sala festivitati Podenii
Vechi-comuna Baltesti" , intrucat la nivel judetean nu s-a finalizat rectificarea
bugetului in acest sens.
Doamna secretar anunta ca trebuia aprobat si procesul verbal al sedintei din
data de 23 .07.2017, deoarece in data de 28.07.2017 cand a fost sedinta
urmatoare(sedinta de indata) s-a hotarat ca acest proces sa fi e aprobat in urmatoarea
sedinta ordinara.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 12 consilieri prezenti la
sedinta.
Se trece la prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Pentru aprobarea proceselor verbale ale celor doua sedinte s-a votat astfel:
- 23 .07.2017 - 11 consilieri au votat "pentru" aprobarea procesului verbal
- 1vot "impotriva" - Bacanu Marinela Elena
- • 28.07.2017 - toti cei 10 consilieri prezenti la respectiva sedinta '\U votat "
pentru" aprobarea procesului verbal. Doamna Bacanu a obiectat ca nu a stiut de
sedinta; Toti consilierii au fost anuntati telefonic, insa doamna a avut telefonul inchis.
In continuare este dezbatutut proiectul privind rectificarea bugetului local pe
anul 2017.
Au fost prezentate expunerea de motive a primarului nr.5285/25.07.2017 si
raportul de specialitate intocmit de Seful biroului Financiar-Contabil, dupa care este
supus la vot. Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi "pentru" si o abtinere-Ionescu Ion (
care a spus ca nu cunoaste bugetul initial).
Urmatorul proiect supus spre dezbatere este Proiectul de hotarare privind
stabilirea indemnizatiei maxime lunare acordate consilierilor locali din cadrul
Consiliului local Baltesti pentru participarea la numarul maxim de sedinte .
Domnul primar a prezentat expunerea de motive si referatul intocmit de secretarul
comunei si cei 12 consilieri prezenti au votat "pentru" adoptarea proiectului de
hotarare.
Pentru proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Baltesti,
care se aplica incepand cu data de 01.07.2017 in conformitate cu Legea nr.153/20 l 7,
s-au prezentat expunerea de motive a primarului si referatul intocmit de secretarul
comunei precum si valorile coeficientilor minim si maxim pentru fiecare functie.
Supus la vot, proiectul este aprobat cu votul " pentru" al celor 12 consilieri prezenti.
Urmatorul proiect pe ordinea de zi este proiectul privind acordarea unui ajutor
de urgenta numitei Chirita Elena-Adeljl. A fost prezentata situatia tinerei care are
nevoie urgenta de transplant de rinichi. Se fac propuneri dupa cum urmeaza: Doamna
Toma Elena a propus suma de 3000 lei, iar domnul Ionescu Ion a propus suma de

-32000 lei. Se voteza cele doua propuneri si se aproba suma de 3000 lei cu 11 voturi
"pentru" si o "abtinere" (Ionescu Ion).
Luat in discutie proiectul privind alocarea sumei de 2500 lei din Bugetul
Local pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechi,
dupa prezentarea cererii reprezentantului Asociatiei Sportive si expunerii de motive a
primarului, toti cei 12 consilieri prezenti au votat "pentru "adoptarea proiectului.
La probleme divese se inscriu :
- Ionescu Ion
- Radu Ion
Domnul Ionescu Ion propune desfiintarea Liceului Tehnologic Baltesti in
urma rezultatelor nesatisfacatoare obtinute la examenul de Bacalaureat.
Ionescu Ion mai solicita toaletarea spatiilor verzi la dispensarul Podenii Vechi
de catre Serviciul de Gospodarire al primariei si crede ca ar trebui facute instiintari
catre cetateni pentru toaletarea arborilor din fata locuintelor personale.
Mai aduce la cunostinta consilierilor ca un stalp de iluminat public nu
functioneaza si intreaba ce se intampla cu extinderea retelei de iluminat public in
incinta bisericilor. Domnul primar i-a raspuns ca trebuie sa se implice si preotul.
• Domnul Radu Ion anunta ca Proiectul hotarare privind asocierea comunei
Baltesti cu judetul Prahova si alocarea de sume din bugetul local in vederea realizarii
obiectivului "Reparatii capitale si amenajare Sala de festivitati Podenii Vechi-comuna
Baltesti'', va fi reintrodus cand va fi stabilita suma cu care va participa Consiliul
Judetean in asocierea cu Primaria Baltesti.
Mai aduce la cunostinta consilierilor ca au fast aprobate de catre M.D.R.A.P.
4 proiecte si anume:
-Reabilitare drumuri nemodemizate din sat Baltesti, sat Podenii Vechi, sat
Izesti, comuna Baltesti, judetul Prahova;
-Reabilitare si modemizare Gradinita sat Podenii Vechi, nr.442, comuna
Baltesti, judetul Prahova
-Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic, sat Baltesti, comuna Baltesti ,
judetul Prahova;
-Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi , nr.
597, comuna Baltesti, judetul Prahova.
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.

SECRET AR,
POPESCU SI~ MADALINA

