PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 18.09.2018

Incheiat astazi 18.09.2018, 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 M arinela 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 si d-1
Radu Ion - primar.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 241/14.09.2018 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele de 27.08.2018 s1
05.09.2018 - prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind trecerea terenului agricol in suprafata de 1796 mp
in domeniul privat al comunei Baltesti si in administrarea Consiliului local al
comunei Baltesti - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 1796 mp aflat
in domeniul privat al comunei Baltesti si stabilirea pretului de inchiriere prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 - prezinta
primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind modificarea indemnizatiei lunare a consilierilor
locali din cadrul Consiliului Local al comunei Baltesti pentru participarea la
numarul maxim e sedinte - prezinta Balan George Tiberiu.
6. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 12 consilieri prezenti la
sedinta.
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27.08.2018 a fast votat astfel:
11 consilieri "pentru", 1 vot"impotriva"- Bacanu Marinela Elena.
Procesul verbal al sedintei din data de 05.09.2018 a fost votat cu 10 voturi
"pentru" ale eel or 10 c nsilieri prezenti la sedinta.
In continuare sunt dezbatute proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, astfel:

-2Primul proiect de hotarare luat in discutie este eel privind trecerea terenului
agricol in suprafata de 1796 mp in domeniul privat al comunei Baltesti si in
admnistrarea Consiliului local al comunei Baltesti. In dezbaterea proiectului domnul
primar prezinta expunerea de motive nr.6465114.09.2018 si referatul intocmit de
consilierul din cadrul Compartimentului agricol nr.6464/1 4. 09.2018. Supus la vat,
proiectul este adoptat cu 10 voturi "pentru" si 2 abtineri - Bacanu Marinela Elena si
Ionescu Ion.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul privind aprobarea inchirierii
suprafetei de 1796 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Baltesti. Sunt
prezentate adresa inaintata de catre RCS & RDS , inregistrata la Primaria Baltesti sub
nr.37765/07.09.2018 si referatul nr.6466/14.09.2018 intocmit de responsabilul cu
achizitiile publice din cadrul Primariei Baltesti. Terenul este situat in T 84,
P 1421/14, satul Podenii Vechi, iar compania RCS & RDS S.A. doreste inchirierea
suprafetei de teren in vederea amplasarii unei statii de baza pentru servicii de
comunicatii electronice. Domnul primar propune ca terenul sa fie inchiriat pe o
perioada de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu inca 5 ani, iar domnul
Balan George Tiberiu propune ca pretul sa fie de 3 euro/mp/an. Domnul Ionescu
Ion considera pretul mic. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 9 voturi "pentru" si
3 abtineri( Bacanu Marinela Elena, Ionescu Ion si Rusnacu Viorica Elena).
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local de venituri si cheltui eli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021. Domnul
primar prezinta expunerea de motive inregistrata sub nr.6463/14.09.2018 precum si
raportul de specialitate intocmit de Seful Biroului Financiar Contabil inregistrat sub
nr. 6426/ 12.09 .2018. Su pus la vat, proiectul de hotarare este adoptat cu 12 voturi
"pentru" .
Ultimul proiect e hotarare de pe ordinea de zi este eel privind modificarea
indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei
Baltesti pentru participarea la numarul maxim de sedinte, proiect initiat de domnul
consilier Balan George T iberiu. Domnul Balan George Tiberiu prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive inregistrata sub nr.635 5/06.09.2018. Initiatorul
considera ca indemnizati a de care beneficiaza un consili er din cadrul Consiliului
local Baltesti adoptata prin HCL Baltesti nr.46/201 7 ar trebui modificata deoarece
consilierii care fac parte din comisii de specialitate se intrunesc in sedinte de comisie
inaintea sedintei de plen, acorda mai mult timp analizarii fi ecarui proiect de hotarare,
studiaza documentatia aferenta proiectelor initiate si isi acorda avizul de specialitate.
Initiatorul propune ca indemnizatia de care beneficiaza consilierii locali pentru o
sedinta de plen sa fie de 1%, iar pentru sedintele de comisii sa fie de 9% din
indemnizatia lunara a primarului. Domnul Ionescu Ion nu este de acord cu
propunerea facuta, iar doamna Bacanu Marinela considera ca o sedinta de plen este
mai importanta decat o sedinta de comisie si nu este de acord cu propunerea
initiatorului.

-3Presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare, care a fast
adoptat cu 9 voturi "pentru", o abtinere - Rusnacu Viorica Elena si 2 voturi
"impotriva" - Bacanu arinela Elena si Ionescu Ion.
La punctul 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 se inainteaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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