PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 12.09.2017
Incheiat astazi 12.09.2017, 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 si d-na
Popescu Simona Madalina-secretar.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 289/07.09.2017 emisa de primarul
comune1.
In deschiderea sedintei, domnul Burdusel Nicolae - presedintele de sedinta,
anunta suplimentarea ordinii de zi prin introducerea proiectului de hotarare privind
actualizarea valorii totale si finantarea investitiei "Modemizare si extindere retea
de distributie apa comuna Baltesti" , precum si a cofinantarii acesteia in vederea
finalizarii investitiei:
Dupa anuntarea proiectului introdus suplimentar, presedintele de sedinta
prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 29.08.2017 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - prezinta
primarul comunei.
.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Baltesti prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privirid aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al
Primariei Baltesti - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Codului de conduita al functinarilor
publici din cadrul Primariei Baltesti- prezinta domnul primar.
6. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 12 consilieri prezenti la
sedinta.
Doamna secretar prezinta procesul verbal
ale sedintei din data de
29.08.2017. Procesul verbal al sedintei a fost aprobat de 11 consilieri din cei 12
prezenti, iar doamna Bacanu Marinela Elena s-a abtinut.
Se trece la prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Primul proiect de pe ordinea de zi Jste eel privind rectificarea bugetului local.
Domnul primar prezinta raportul cofnpartimentului de specialitate, Decizia
Directorului DGRFP Ploiesti si fisa cu indicatori, precum si HCJ Prahova
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nr.13712017. Doamna Bacanu a solicitat anexa nr.1 iar domnul Ionescu Ion a
cerut informatii suplimentare. Domnul primar a precizat ca toate informatiile
despre rectificare sunt explicate in Raportul intocmit de Seful Biroului Financiar
Contabil. Supus la vot, proiectul privind rectificarea bugetului local a fost adoptat
cu 9 voturi "pentru", o abtinere(Rusnacu Viorica Elena) si 2 voturi
"impotriva"(Ionescu Ion si Bacanu Marinela Elena).
Urmatorul proiect de · pe ordinea de zi este eel privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Baltesti. La acest proiect au fost prezentate expunerea de
motive a primarului si referatul secretarului. Regulamentul a fost prezentat pe
scurt. Doamna Bacanu a avut obiectii in sensul ca nu a avut tot Regulamentul la
dispozitie. Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 9 voturi"pentru", 2
abtineri(Bacanu Marinela Elena s1 Rusnacu Viorica Elena) si 1 vot
"impotriva"(Ionescu Ion).
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine
Interioara
a fost dezbatut prezentandu-se expunerea de motive, referatul
secretarului si o sinteza a regulamentului. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu
11 voturi "pentru" si o abtinere(Bacanu Marinela Elena).
In continuare este dezbatut proiectul privind aprobarea Codului de
conduita al functinarilor publici din cadrul Primariei Baltesti. Acest proiect a fost
dezbatut ca si ROF-ul si ROI-ul Primariei. Supus la vot, a fost adoptat cu 11 voturi
"pentru" si o abtinere(Bacanu Marinela Elena).
Se trece la proiectut de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi si
anume, proiectul privind actualizarea valorii totale si finantarea investitiei
"Modemizare si extindere retea de distributie apa ~omuna Baltesti", precum si a
cofinantarii acesteia in vederea finalizarii irtvestitiei. Domnul primar a explicat ca
este necesara actualizarea valorii totale precum si valoarea cofinantarii, deoarece a
suferit modificari. Supus la vot, proiectul a fost adoptat de toti cei 12 consilieri
prezenti.
La punctul "Probleme diverse" nu se inscrie nimeni.
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 SIMONA MADALINA
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