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PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 14.05.2018

Incheiat astazi, 14 .05.2018, in sedinta ordinara 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, Burdusel
Nicolae, Chiriches Viorel Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simona, Moise Mihail
Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Toma Elena si Olaru Aurelia.
La sedinta au mai participat d-na Popescu Simona Madalina-secretar, d-1
Radu Ion - primar, d-1 Nita Daniel - delegat satesc si d-1 losub Justinian reprezentant CMI Dr.Iosub Joana Roxana.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 162/ 10.05.2018 emisa de
primarul comunei.
La inceputul sedintei, doamna secretar aduce la cunostinta domnilor
consilieri ca se impune alegerea unui nou presedinte de sedita. Este propus domnul
Obrejan Nicolae care este ales de majoritatea consili erilor prezenti.(9 voturi
"pentru", 1 vot "impotriva"-Ionescu Ion si o abtinere-Chiriches Viorel Lucian).
Tot la inceputul sedintei domnul Iosub Justinian - reprezentant al CMI
Dr.Iosub Ioana Roxana inmaneaza personal domnilor consilieri memoriul
inregistrat sub nr.4672/1 4.05.2018 la Primaria Baltesti.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sed intelor din datele de 05.03.2018;
14.03.2018 si 27 .03.2018 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui container tip locuinta pentru
cazuri sociale - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind inchirierea/concesiunea terenului in suprafata
totala de 2926 mp pe care sunt edificate puturile de apa: nr.14, nr.22, nr.19,
nr.13 , nr.21 , nr. 11, nr.9, nr.12, nr.l , nr.2 , nr.2 bis, nr.3 , nr.3 bis, nr.23, nr.18
conform anexei nr.24-completare la inventarul Bunurilor care apartin
domeniului pub lic al comunei Baltesti - prezinta pri marul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de tranzactie intre OMV
Petrom S.A. si UATC Baltesti - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune
nr.4614/07.06.2010 incheiat intre CMI Dr. Josub Ioana Roxana si Primaria
Comunei Bait sti pentru punctul de lucru situat in comuna Baltesti, sat
Podenii Vechi , nr.595, judetul Prahova- prezinta primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7. 000 lei din bugetul local
pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechiprezinta primarul comunei.
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-27. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2017prezinta primarul comunei.
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 20 18 si estimari pentru anii 2019-2021 - prezinta primarul
comunei.
9. Probleme diverse.
Ordinea de zi este aprobata de toti cei 11 consilieri prezenti.
Pentru aprobarea procesului verbal din data de OS .03.2018, s-a votat du pa
cum urmeaza: 10 consi lieri "pentru "aprobare", si 1 consilier " impotriva" Bacanu Marinela Elena.
Procesul verbal al sedintei din data de 14.03.201 8 a fost aprobat de 8
consilieri din cei 11 prezenti, iar 3 consilieri s-au abtinut, deoarece nu au participat
la sedinta respectiva(Bacanu Marinela Elena, Ionescu Ion si Obrejan Nicolae).
Procesul verbal al sedintei din data de 2 7 .03.2018 a fost aprobat cu 7 voturi
"pentru" si 4 abtineri ale consilierilor care au lipsit: (Bacanu Marinela Elena,
Chiriches Viorel Lucian, Ionescu Ion si Istratescu Simona).
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.
Primul proiect de hotarare este eel privind achizitionarea unui container tip
locuinta pentru cazuri sociale.
Domnul primar prezi nta situatia numitului
Maracineanu Vasile, cetatean al comunei Baltesti , care a fo st externat de la Spitalul
de Psihiatrie Sapoca dupa o perioada indelungata si care nu are o locuinta
personala si nici rude la care sa poata locui. Sunt prezentate Referatul si Ancheta
sociala intocmite de inspectorul din cadrul compartimentului Asistenta Sociala al
Primariei Baltesti. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 8 si 3 abtieri:
Bacanu Marinela Elena, Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion.
Pentru proiectul de hotarare privind inchirierea/concesiunea terenului in
suprafata totala de 2926 mp, pe care sunt edificate puturile de apa: nr.14, nr.22,
nr.19, nr.13, nr.21, nr.1 1, nr.9, nr.12 , nr. l, nr.2, nr.2 bis, nr.3, nr.3 bis, nr.23 , nr.18
conform anexei nr.24-completare la inventarul Bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Baltesti, domnul primar aduce la cunostinta domnilor consilieri
intentia OMV Petrom SA de a inchiria terenurile aferente puturilor de apa, terenuri
apartinand domeniului public si totodata adoptarea unei hotarari pentru aprobarea
contractului de tranzactie intre OMV Petrom SA si UATC Baltesti, in vederea
stingerii litigiilor existente intre parti.
Proiectul de hotarare privind inchirierea/concesiunea terenului in suprafata
totala de 2926 mp pe care sunt edificate puturile de apa: nr.14, nr.22, nr.19, nr.13,
nr.21, nr.11 , nr.9, nr. 12, nr.1, nr.2, nr.2 bis, nr.3 , nr.3 bis, nr.23 , nr.18 conform
anexei nr.24-completare la inventarul Bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Baltesti a fo st adoptat cu 8 voturi" pentru", 1 vot " impotriva"-Chiriches
Viorel Lucian si 2 abtineri:Bacanu Marinela Elena si Ionescu Ion.
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Petrom S.A. si UATC Baltesti a fast adoptat cu 8 voturi "pentru", 2 voturi
"impotriva"-Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion si o abtiere-Bacanu Marinela
Elena.
Urmatorul proiect de hotarare este eel privind rezilierea contractului de
concesiune nr.4614/07.06.2010 incheiat intre Primaria comunei Baltesti si CMI
Dr. Iosub Ioana Roxana pentru punctul de lucru situat in comuna Baltesti, sat
Podenii Vechi, nr.595, judetul Prahova. Domnul primar prezinta expunerea de
motive nr.4618/09.05.20 18, adresa nr.7353 /08.05.2018 inaintata de Casa de
Asigurari de Sanatate a Judetului Prahova, precum si adresa inaintata de CMI Dr.
Iosub Ioana Roxana, inregistrata la Primaria comunei Baltesti sub
nr.4653 / 11.05.2018 si sol icita adoptarea hotararii privind rezilierea contractului de
concesiune nr.4614/07.06. 2010 incheiat intre Primaria comunei Baltesti si CMI
Dr. Iosub Ioana Roxana pentru punctul de lucru situat in comuna Baltesti, sat
Podenii Vechi, nr.595, j udetul Prahova. Domnul primar aduce la cunostinata
consilierilor prezenti si refuzul doamnei doctor de a semna contractul de
concesiune pentru spatiul situat in comuna Baltesti nr. l 00. Domnul Iosub Iustinian
precizeaza ca nu a fost de acord cu semnarea contractului respectiv, totodata
acuzandu-ne de suspendarea activitatii doamnei Dr.Iosub Ioana Roxana.
Supus la vot, proiectul este adoptat cu 8 voturi "pentru" si 3 voturi
"impotriva"-Chiriches Viorel Lucian, Bacanu Marinela Elena si Ionescu Ion.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind alocarea sumei
de 7.000 lei din bugetul local pentru finantarea cheltuiel ilor Asociatiei Sportive
Petrolistul Podenii Vechi. Domnul primar prezinta expu nerea de motive si cele
doua cereri depuse de reprezentantul Asociatiei Sportive, dupa care se trece la vot.
Proiectul este adoptat cu 10 voturi "pentru" si o abtinere-Chiriches Viorel Lucian.
Urmatorul proiect dezbatut este eel privind aprobarea executiei bugetare
pentru anul 2017. Sunt prezentate Referatul intocmit de Send Biroului Financiar
Contabil inregistrat sub nr.4623 si anexa aferenta acestuia . Supus la vot, proiectul
este aprobat de 9 consi lieri , in timp ce d-l Chiriches Viorel si d-na Bacanu
Marinela s-au abtinut.
Ultimul proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anu l 2018 si estimari pentru
an ii 2019-2021. Domnul primar prezita Raportul Compartimentului Financiar
Contabil nr.4624/10.05. 2018 si explica necesitatea recti fic arii bugetului local.
Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 8 voturi"pentru" si 3 abtineri:
Bacanu Marinela Elena, Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion.
La probleme diverse, domnul primar aduce la cunostinta domnilor consilieri
stadiul in care se afla cu proiectele. Pentru lucrarile de la Gradinita Podenii Vechi,
Scoala Podenii Vechi si Liceul Tehnologic Baltesti, s-au primit banii pentru
proiectare, iar la licitati a de asfaltare sunt 6 firme inscrise.
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domnul primar ii raspunde ca aceasta lucrare revine in sarcina celor de la Hidro
Prahova.
Presedintele de sedi nta 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.

