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PROCES - VERBAL
al sedintei de indata a Consiliului local Baltesti
din data de 27.03.2018

Incheiat astazi 27 .03.2018, in sedinta de indata a Consiliului Local
Baltesti, la care au participat un numar de 9 consilieri din totalul de 13 existenti,
dupa cum urmeaza: Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, Moise Mihail
Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Viorica Elena, Stegaru
Nicolae, Toma Elena si Olaru Aurelia.
La sedinta au mai participat d-na Popescu Simona M adalina- sccretar, d-1
Radu Ion - primar si d-1 Nita Daniel - delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr.116/27.03.2018 emisa de primarul
cornunei.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintelor din date le de 05 .03.2018 s1
14. 03.201 8 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 prezinta primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 212,91 ha
pasune, aflata in domeniul privat al UAT Baltesti, Asociatiei Crescatorilor de
Animate din comuna Baltesti si stabilirea taxei de pasunat - prezinta primarul
cornune1;
4. Probleme diverse.
Ordinea de zi este aprobata de toti cei 9 consilieri prezenti la sedinta.
Procesele verbale al sedintelor din datele de 05.03.2018 si 14.03 .201 8
vor fi prezentate in urmatoarea sedinta ordinara.
Pentru primul proiect de hotarare, eel privind rectificarea bugetulu i local ,
este prezentat raportul intocmit de Seful Biroului Financiar Contabil,
inregistrat sub nr. 3846/21.03.2018 si Fisa cu indicatori pentru bugetul local
alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 , conform Deciziei
Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti, nr.3213 /07 .03 .2018.
Supus la vot, proiectul de hotarare privind rectifi carea bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 20 18 si estimari pentru an ii
20 l 9-2021, este adoptat cu 9 voturi "pentru".
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea
in chiri erii suprafetei de 212,91 ha pasune, aflata in domeniul privat al UAT

Baltesti, Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna Baltesti si stabilirea
taxei de pasunat. Domnul primar prezinta cererea inaintata de Asociatia
Crescatorilor de Animale din comuna Baltesti, expunerea de motive, referatu l
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intocmit de responsabilul cu achizitiile publice si aduce la cuno stinta domnilor
consilieri situatia in care se afla islazul comunal, situatie descrisa in procesul
verbal de constatare nr.3316/21.02.2018.
Supus la vot, proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii
suprafetei de 212,91 ha pasune, aflata in domeniul privat al UAT Baltesti,
Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna Baltesti si stabilirea taxei de
pasunat, a fost adoptat cu 9 voturi "pentru".
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut materialcle de pe
ordinea de zi si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, in doua
exemplare, din care unul se inainteaza IntitutiE'.i Prefectului-Judetul Prahova.

SECRET AR,
POPESCU SIMO~LINA
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