PROCES - VERBAL
al sedintei de indata a Consiliului local Baltesti
din data de 05.09.2018

Incheiat astazi 05.09.2018, in sedinta de indata a Consiliului Local
Baltesti, la care au participat un numar de 10 consilieri din totalul de 13 existenti,
dupa cum urmeaza: Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, 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-1 Radu Ion - Primar si d-na Popescu Simona
Madalina-secretar.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr.236/05.09 .2018 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti - prezinta
primarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind anularea unor debite din evidenta fiscala a
comunei Baltesti - prezinta primarul comunei.
3. Probleme diverse.
Procesul verbal al sedintei din data de 27.08.2018 va fi prezentat in
urmatoarea sedinta ordinara.
S-a luat in discutie proiectul privind modificarea inventarului bunurilor care
apartin dor.neniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova. Se prezinta
expunerea · "<le motive a primarului com{inei Baltesti inregistrat sub
nr.6330/04.09.2018 si referatul inregistrat sub nr.6329/04 .09.2018. Este necesara
actualizarea domeniului public si privat deoarece dupa incheierea actului de
vanzare-cumparare pentru sediul Primariei Baltesti si terenul aferent cladirii, acest
lucru a fost omis. Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 10 voturi "pentru" ale
celor 10 consilieri prezenti la sedinta.
In continuare este prezentat proiectul de hotarare privind anularea unor debite
din evidenta fiscala a comunei Baltesti. Domnul primar prezinta referatul intocnit
la nivelul compartimentului Impozite si Taxe. Supus la vot, proiectul a fost adoptat
cu 10 voturi "pentru" ale celor 10 consilieri prezenti la sedinta.
La probleme diverse nu se inscrie nimeni.
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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