PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 27.08.2018

Incheiat astazi 27.08.2018, 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, R snacu Viorica - Elena, Stegaru Nicolae, Toma Elena si
Olaru Aurelia.
La sedinta au mai participat d-na Popescu Simona Madalina-secretar si d-1
Radu Ion- primar.
Sedinta s-a conv cat in baza Dispozitiei nr. 226/21.08.2018 emisa de
primarul comunei.
Secretarul comunei anunta ca se impune schimbarea presedintelui de sedinta.
Se fac propuneri astfe l:
doamna Bacanu Marinela propune ca noul presedinte sa fie domnul Ionescu
Ion. Pentru aceasta propunere s-a votat astfel: 1 vot"pentru"(Bacanu
Marinela), 1 abtinere(Rusnacu Viorica Elena) si 9 voturi"impotriva".
doamnaToma Elena propune pe domnul Pandele.
- Domnul Pandele Gheorghe propune pe domnul Burdusel Nicolae care este
ales presedinte de sedinta cu 9 voturi "pentru"si 3 abtineri.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 23.07.2018 prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Baltesti,
judetul Prahova - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind completarea Strategiei de dezvoltare durabila a
comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "Achizitie utilaje
pentru gospodarirea comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul
comune1.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea pozitiei 13 din anexa nr.21 domeniul privat al comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul
comune1.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei

comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baltesti - prezinta Bacanu
Marinela Elena/Ionescu Ion.
7. Probleme diverse.

•
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Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 12 consilieri prezenti la
sedinta.
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 23. 07.2018 a fost votat astfel:
11 consilieri "pentru", 1 vot"impotri va" - Bacanu Marine la Elena.
Primul proiect de hotarare luat in discutie este eel privind modificarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Baltesti, judetul Prahova. Domnul primar da citire expunerii
de motive si referatului secretarului. Supus la vot, proi ectul este adoptat cu 12
voturi "pentru".
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul privind completarea
Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Baltesti, judetul Prahova. Sunt
prezentate expunerea de motive a primarului si referatul intocmit de secretarul
comunei, du pa care proiectul este supus la vot si adoptat cu 12 voturi "pentru".
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind implementarea
Baltesti, judetul
proiectului "achizitie utilaje pentru gospodarirea comunei
Prahova". Domnul primar prezinta expunerea de motive inregistrata sub
nr.6082/2018 precum si referatul intocmit de responsabilul cu achizitiile publice
din cadrul Primariei Baltesti. Proiectul urmeaza a fi depus spre evaluare si selectie
in cadrul apelului de selectie lansat de GAL Valea Teleajenului, masura3.2/6BDezvoltarea locala a satelor. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 12
voturi "pentru" .
In dezbaterea proiectului de hotarare privind rectificarea pozitiei 13 din
anexa nr.21 - domeniul privat al comunei Baltesti, judetul Prahova, domnul primar
prezinta expunerea de motive inregistrata sub nr.608 5/14.08.2018, referatul
intocmit de responsabilul cu achizitiile publice nr.608411 4.08.2018, precum si
referatul nr.253 / 12.07.20 18 al BCI Valenii de Munte care cuprinde nota de
completare si nota de respingere a documentatiei cadastrale privind suprafata de
lOOmp din Tl4, P 344/1. Este necesara rectificarea pozitiei nr.13 din anexa 21domeniul privat al comunei Baltesti, in conformitate cu planul cadastral. Supus la
vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 10 voturi "pentru" si 2 abtineri: Ionescu
Ion si Bacanu Marinela Elena.
Urmeaza proiectul de hotarare privind modifi carea si completarea
componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baltesti initat de
doamna consilier Bacanu Marinela Elena si domnul Ionescu Ion. Prioectul de
hotarare este prezentat de doamna consilier Bacanu Marinela Elena, care da citire
expunerii de motive si prezinta comisiile de specialitate in fonna propusa de cei
doi consilieri.
Comisiile de specialitate sunt prezentate astfel:
Comisia de specialitate nr. l: "Programe de dezvoltare economico-sociala,
buget-finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura,

-3gospodarire comunala, protectia mediului, serv1c11 s1 comert", m urmatoarea
componenta:
1. BURDUSEL NICOLAE
2. TOMA ELENA
3. MOISE MIHAIL BOGDAN
4. BACANU MARINELA ELENA
5. RUSNACU VIORICA ELENA.
Supusa la vot, componenta comisiei nr. l este votata astfel: 2 voturi "pentru",
9 voturi "impotriva" si o abtinere: Rusnacu Viorica Elena.

1.
2.
3.
4.
5.

Comisia de specialitate nr.2: "Invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement" in urmatoarea componenta:
BALAN GEORGE TIBERIU
ISTRATES CU SIMONA
OBREJANNICOLAE
CHIRICHES VIOREL LUCIAN
STEGARUNICOLAE
Supusa la vot, componenta comisiei nr.2 este votata astfel: 2 voturi "pentru",
9 voturi "impotriva" si o abtinere: Rusnacu Viorica Elena.
Comisia de specialitate nr.3: "Administratie publica, juridica, apararea
ordinii si linistii pub ice, a drepturilor cetatenilor", in urmatoarea
componenta:
1. PANDELE GHEORGHE
2. OLARU AURELIA
3. IONESCU ION.
Supusa la vot, componenta comisiei nr.2 este votata astfel: 2 voturi "pentru",
9 voturi "impotriva" si o abtinere: Rusnacu Viorica Elena.

Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea componentei
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baltesti este respins, 2 consilieri
votand "pentru" modificarea si completarea componentei comisiilor de specialitate
ale Consiliului local Baltesti, 9 consilieri fiind "impotriva" modificarii si
completarii componentei comisiilor, iar 1 consilier s-a abtinut; Componenta
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baltesti ramane in forma
adoptata prin HCL 40/24. 06.2016.
La probleme diverse se inscrie doamna Bacanu Marinela Elena care
semnaleaza doua probleme:
- Starea drumurilor din satul Podenii Vechi ;
- Gunoaiele care sunt depozitate in diferite locuri in localitate.

-4Domnul primar ii raspunde legat de starea drumurilor ca a fost semnat
contractul pentru asfaltarea celor 7,8 km din Podenii Vechi. Celelalte
drumuri vor fi reabilitate in functie de fondurile de care dispunem.
Cealalta problema semnalata de doamna Bacanu, cea privind depozitarea
gunoaielor, domnul primar ii aduce la cunostinta ca, de curatenia pe
drumurile publice si spatiile apartinand domeniului public si privat al
comunei Baltesti se ocupa angajatii Primariei la Serviciul Gospodarire
comunala si cei de la ajutorul social. Curatenia pe proprietatile private intra
in sarcina fiecaru i proprietar.
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut materialele de pe ordinea
de zi si declara sedinta inchisa.

SECRET AR,
POPESCU SIMO:~ALINA

