PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 28.06.2018

Incheiat astazi 28.06.2018, 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-na Popescu Simona Madalina-secretar, d-1
Radu Ion- primar si d-1 Nita Daniel - delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 196/22.06.2018 emisa de
primarul comunei.
Inainte de citirea ordinii de zi, presedintele de sedinta anunta suplimentarea
ordinii de zi prin introducerea proiectului de hotarare privind stabilirea
componentei Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Baltesti, judetul
Prahova.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din date le de 14. 05.2018 si
23.05.2018 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.5 5 din anexa nr.24, anexa
la HCL Baltesti nr.31/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce
alcatuiesc domeni 1 public al comunei - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Baltesti - prezinta primarul
comunei.
5. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 12 consilieri prezenti la
sedinta.
Sunt prezentate cele 2 procese verbale ale sedintelor anterioare.
Procesul verbal din data de 14.05.2018 a fost votat astfel: 9 consilieri
"pentru", 1 vot"impotriva" - Bacanu Marinela Elena.
Procesul verbal al sedintei din data de 23.05.2018 a fost adoptat de toti cei 9
consilieri prezenti la sedinta.
Pentru proiectul de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati au fost prezentate raportul intocmit de
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compartimentul agricol, precum si programul de masuri ce vor fi luate pentru
eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei
Baltesti.
Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 12 voturi"pentru".
La proiectul de hotarare privind modificarea pozitiei nr.55 din anexa nr.24,
anexa la HCL Baltesti nr.3111999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce
alcatuiesc domeniul public al comunei, domnul primar prezinta expunerea de
motive si adresa Consiliului Judetean, dupa care supune la vot. Proiectul de
hotarare este adoptat cu 11 voturi "pentru" si o abtinere - Bacanu Marinela Elena.
Urmatorul proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind
modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Baltesti. Domnul primar da citire expunerii de motive si referatului
intocmit de referentul responsabil cu achizitiile publice din cadrul Primariei
Baltesti, precizand ca se impune modificarea anexei 24, deoarece unele imobile au
suferit modificari, iar altele au fost omise la inscrierea in anexa. Este necesara
actualizarea anexei 24, avand in vedere faptul ca se doreste accesarea de fonduri in
vederea efectuarii de investitii la imobilele apartinand domeniului public.
Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 11 voturi "pentru" si o abtinere Bacanu Marinela Elena.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare introdus suplimentar, si
anume, eel privind stabilirea componentei Unitatii Locale de Sprijin la nivelul
comunei Baltesti, judetul Prahova. Pentru sustinerea acestui proiect este prezentata
adresa DSVSA si expunerea de motive a primarului.
Supus la vot, proiectul a fost votat cu 12 voturi"pentru".
La probleme diverse se inscrie domnul primar, care aduce la cunostinta
domnilor consilieri stadiul in care se afla cu proiectele finantate prin MD RAP, si
anume: proiectul cu asfaltarea a trecut selectia tehnica, urmeaza selectia
economica, iar proiectele privind scolile se afla la faza tehnica.
Domnul primar mai prezinta situatia cetateanului Maracineanu Vasile, care
a primit un container tip locuinta, dearece situatia o impunea, insa acesta 1-a
incendiat. Containerul mentionat apartinea Primariei, iar in situatia data Primaria sa constituit parte civila in dosarul pentru recuperarea prejudiciului.
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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