PROCES - VERBAL
al sedintei de indata a Consiliului local Baltesti
din data de 14.11.2017

Incheiat astazi 14.11.2017, in sedinta de indata a Consiliului Local
Baltesti, la care au participat un numar de 11 consilieri din totalul de 13 existenti,
dupa cum urmeaza: Bacanu Marinela Elena, Balan George Tiberiu, Chiriches
Viorel Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simona, Moise M ihail Bogdan, Obrejan
Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Viorica - Elena, 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. 394/13.l 1.2017 emisa de
primarul comunei.
"
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 04.1 0.2017 va fi prezentat in
urmatoarea sedinta ordinara.
Presedintele de sedinta anunta proiectul pentru care s-a cerut convocarea
sedintei si anume, proiectul privind rectificarea bugetului local pe anul 201 7 si
estimari pentru anii 2018-2020. A fast prezentat raportul intocmit de seful biroului
financiar contabil cu anexa aferenta si adresa Liceului Tehnologic Baltesti.
Supus la vot, proiectul a fast adoptat cu 11 voturi "pentru" ale celor 11
consilieri prezenti la sedinta.
Domnul primar infarmeaza consilierii ca a fast semnat contractul de
finantare pentru obiectivul "Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat
Podenii Vechi, sat Izesti, comuna Baltesti, judetul Prahova" . In legatura cu reteaua
de apa, li se aduce la cunostinta domnilor consilieri ca in Podenii V echi este gata si
poate fi predata, urmand ca +Iidro Prahova sa se ocupe de bransamente.
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 inainteaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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