PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 04.10.2017

Incheiat astazi 04.10.2017, 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, d-na
Popescu Simona Madalina-secretar si d-1 Nita Daniel-delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 294129 .09.2017 emisa de primarul
comunei.
In deschiderea sedintei, domnul Burdusel Nicolae - presedintele de sedinta,
anunta faptul ca este necesara schimbarea presedintelui de sedinta. Doamna Toma
Elena il propune pe domnul Pandele Gheorghe, iar doamna Bacanu propune pe
doamna Olaru Aurelia. Domnul Pandele este ales cu 11 voturi "pentru", o abtinereChiriches Viorel Lucian si 1 vot "impotriva"-Bacanu Marinela Elena.
Dupa alegerea noului presedinte de sedinta,se prezinta ordinea de zi, dupa
cum urmeaza:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele de 12.09.2017 si
28.09.2017- prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind alocarea, din bugetul local, a sumei necesare
organizarii si desfasurarii Festivalului Toamnei, .editia 2017- prezinta domnul
pnmar.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta
de Aur" prin acordarea unor diplome de excelenta si premii de fidelitate familiilor
care au implinit 50 de ani de casatorie - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere
nr.4855/28.06.2010, pentru spatiul situat in incinta Centrului Medical Podenii
Vechi, incheiat intre Primaria comunei Baltesti si SC Rudana Pharm SRL prezinta primarul comunei.
5. 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
12.09.2017. Procesul verbal al sedintei a fost aprobat de 11 consilieri, doamna
Bacanu a fost impotriva, iar domnul Chiriches s-a abtinut deoarece nu a fost
prezent. La procesul verbal al sedintei din data de 28. 09.201 7, 11 consilieri au
votat "pentru" aprobare, doamna Bacanu a fost impotriva, iar domnul Pandele
Gheorghe s-a abtinut deoarece nu a fost prezent.
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Se trece la prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Primul proiect de pe ordinea de zi este eel privind alocarea, din bugetul
local, a sumei necesare organizarii si desfasurarii Festivalului Toamnei, editia
2017. Este prezentata expunerea de motive a primarului si se fac propuneri pentru
sume. Domnul primar considera ca ar trebui aprobata suma de 55.000 lei, iar
domnul Ionescu Ion propune suma de 60.000 lei. Pentru suma de 55.000 lei, 10
consilieri voteaza"pentru" aprobarea acesteia, iar 3 "impotriva"-Bacanu Marinela
Elena, Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion, proiectul fiind astfel adoptat.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este eel privind aprobarea organizarii
evenimentului "Nunta de Aur" 2017 prin acordarea unor diplome de excelenta si
premii de fidelitate fami liilor care au implinit 50 de ani de la casatorie in anul
2017. Domnul primar da citire expunerii de motive si prezinta anexa in care sunt
mentionate cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie in anul 201 7. Domnul
Chiriches doreste sa beneficieze si cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie
anterior anului 201 7. Domnul primar a mentionat ca acesta este primul an in care
se aniverseaza acest eveniment, se va pomi de aici si va fi pastrat si sarbatorit in
fiecare an. In ceea ce priveste suma acordata drept premiu, aceasta este de 500 lei.
Supus la vot, proiectul este adoptat cu 11 voturi "pentru" si 2 abtineri-Chiriches
Viorel Lucian si Ionescu Ion.
Pentru proiectul privind rezilierea contractului nr.4855/28.Q6.2010 incheiat
intre Primaria comunei Baltesti si SC Rudana Pharm SRL, este prezentata cererea
inaintata de doamna Daniela Rusu-reprezentant SC Rudana Pharm SRL. Supus la
vot, proiectul privind rezilierea contractului a fost adoptat cu 13 voturi "pentru".
La punctul "Probleme diverse" domnul primar informeaza consilierii despre
stadiul proiectelor depuse la Minister. A fost depus . Proiectul privind obiectivul de
investitii "Reabilitare drumuri nemodemizate din sat Baltesti, sat Podenii Vechi,
sat Izesti, comuna Baltesti, judetul Prahova", urmand ca si celelalte trei proiecte
pentru care s-a obtinut finanterea sa fie depuse in forma finala,dupa obtinerea
avizelor si certificatelor de urbanism.
Domnul Chiriches Viorel Lucian intreaba daca Ambunta vrea sa piece de la
statia de la Baltesti. Domnul primar ii raspunde ca a avut o intalnire cu domnul
Manager General de la Ambulanta Prahova si cu domnul Administrator al SC
Sfanta Sofia Hospital Med SRL in vederea rezolvarii probemelor privind achitarea
facturilor la utilitati. Acestia au fost de acord sa achite esalonat facturile restante.
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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