PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 28.01.2019
Incheiat astazi 28.0 1.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, la care
au participat un numar de 13 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,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. 64/22. 0 1.2019 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 09. 0 1.2019 - prezinta secretarul
comune1.
2. Proiect de hotarare privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei
Baltesti rezultat la sfarsitul aimlui 2018 - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarar privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al
aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2018 - prezinta primarul
comune1.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in
functia de asistent personal al persoanei cu handicap si a numarului de indemnizatii
pentru adultul/minorul cu handicap grav, pentru anul 2019 - prezinta primarul
comune1.
5. Proiect de hotarare privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor
profesionale pentru secretarul comunei Baltesti pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018 - prezinta primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri
pentru gospodarirea localitatii si convietuirii sociale, a unor norme privind circulatia
rutiera pe reteaua stradala a comunei, precum si constatarea faptelor ce constituie
contraventii - prezinta primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucru, in vederea efectuarii orelor
de lucru conform Legii nr.416/2001 privind venitul mini m garantat, cu modificarile
si completarile ulterioare - prezinta primarul comunei.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale acordate la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova, pentru anul 2019 prezinta primarul comunei.
9. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si
cofinanterea obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri nemodernizate din sat
Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul Prahova - prezinta
primarul comunei.
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10. Proiect de hotarar privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din
cadrul Consiliului local Baltesti pentru participarea la numarul maxim de sedinte prezinta Pandele Gheorghe.
11. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 13 consilieri prezenti la sedinta.
Procesul verbal al sedintei din data de 09.01.2019 a fast aprobat de toti cei 9 consilieri
prezenti la sedinta.
In continuare sunt dezbatute proiectele de hotarare de pe ordinea de zi , astfel:
Primul proiect de hotarare, eel privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar
al comunei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2018, este prezentat de domnul primar care
da citire expunerii de motive nr.3470/21.01.2019, precum si rap ortului nr.3466/21.01.2019
intocmit de Seful Biroului Financiar Contabil. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 12
voturi "pentru" si 1 abtinere-Ionescu Ion.
Al doilea proiect de hotarare este proiectul privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti, pentru anul
2019. Domnul primar prezinta expunerea de motive nr.35 49/22.01.2019 si referatul
intocmit de secretarul comunei nr.3454118 .01.2019. Su pus la vot, proiectul de hotarare a
fost adoptat cu 12 voturi"pentru" si 1 abtinere-Chiriches Viorel Lucian.
Al treilea proiect de hotarare este proiectul privind aprobarea numarului de posturi
pentru incadrarea in functi a de asistent personal al persoanei cu handicap si a numarului de
indemnizatii pentru adult l/minorul· cu handicap grav, pentru anul 2019. Domnul primar
prezinta expunerea de motive inregistrata sub nr.3554/23.01.2019 . Proiectul de hotarare
este adoptat cu 13 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind acordarea
calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul comunei Baltesti
pentru perioada 01.01.20 18 - 31.12.2018. Domnul primar prezinta raportul de aprobare
nr.3544/22.01 .2019 si rap rtul de activitate intocmit de secretarul comunei pentru perioada
01.01.2018-31.12.2018, inregistrat sub nr.3519/22.01.2019. Domnul Balan George Tiberiu
propune calificativul "F oarte bine", care este votat de 10 consilieri"pentru" si 3 abtineri:
Bacanu Marinela Elena, Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii si convietuirii sociale, a unor
norme privind circulatia rutiera pe reteaua stradala a comunei, precum si constatarea
faptelor ce constituie contraventii. Domnul primar prezinta raportul de specialitate
inregistrat sub nr.3504/21.0 1.2019 si anexa aferenta acestuia, dup a care proiectul supus la
vot, este adoptat cu 11 v turi"pentru" si 2 abtineri : Bacanu Marinela Elena si Chiriches
Viorel.
Urmatorul proiect de hotarar~ pe ordinea de zi este pro iectul privind aprobarea
planului de lucru, in vederea efectuarii orelor de lucru conform Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Domnul primar prezinta
referatul nr.3521122.01.20 19 intocmit de consilierul din cadrul compartimentului Asistenta
Sociala si planul de lucru intocmit de viceprimarul comunei. Supus la vot proiectul ete -3-
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adoptat cu 11 voturi "pentru", o abtinere"Ionescu Ion si 1 vot "impotriva":Bacanu
Marinela Elena.
Dupa aprobarea planului de lucru, in vederea efectuarii orelor de lucru de catre
beneficiarii de ajutor social conforni Legii nr.416/2001, urmeaza dezbaterea proiectului de
hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul comunei Baltes ti, j udetul Prahova, pentru anul 2019. Sunt prezentate raportul de
specialite intocmit de consilierul din cadrul compartimentului Asistenta Sociala, expunerea
de motive a domnului primar si Planul de actiune. Se are in vedere reducerea numarului de
asistati social. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi"pentru".
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici si cofinanterea obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri
nemodernizate din sat Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul
Prahova". In dezbaterea proiectului mentionat domnul primar prezinta referatul intocmit
de responsabilul cu achizitiile pub lice inregistrat sub nr. 3510/21.01.2019 si solicitarea
venita din partea SC CON I SRL cu privire la actualizarea devizului general al lucrarii
"Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti comuna
Baltesti, judetul Prahova" . Este necesara actualizarea indicatorilor confonn devizului
datorita valorilor aprobate la licitatie in conformitate cu prevederile OUG nr.85/2018.
Proiectul initial a fost d pus la MD RAP in anul 2015 si a suferit actualizari conform
prevederilor legale. Su pus la vot, _p roiectul a fost adoptat cu 10 voturi "pentru" si 3
abtineri:Rusnacu Viorica Elena, Ionescu Ion si Bacanu Marinela Elena.
Ultimul proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind
stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Baltesti
pentru participarea la numarul maxim de sedinte, initiat de domnul consilier Pandele
Gheorghe. Initiatorul prezinta expunerea de motive inregistrata sub nr.3421116.01.2019 si
propune domnilor consilieri sa fie de acord cu stabilierea indemnizatei lunare a consilierilor
locali din cadrul Consiliului local Baltesti pentru participarea la numarul maxim de sedinte
in forma propusa. Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 11 voturi"pentru", o
abtinere:Ionescu Ion , si 1 vot "impotriva":Chiriches Viorel.
La punctul probleme diverse se inscriu:
Ionescu Ion
Chiriches Viorel Lucian
'
Domnul Ionescu Ion este nemultumit ca exista gunoaie depozitate in diferite zone
din comuna si enumera cateva. Domnul primar ii raspunde ca pe domeniul public se face
curatenie cu beneficiarii de ajutor social si muncitorii de la spatii verzi, insa terenurile
apartimand cetatenilor trebuie curatate de proprietari. Domnul Ionescu mai doreste sa afle
in ce stadiu se afla proiectul privind achizitia utilajului pentru gospodarirea comunei
Baltesti aprobat prin HCL nr.44/2018 si daca a fast platita prima transa. Domnul primar ii
raspunde ca nu a fast facuta plata deoarece nu avem buget si se va face dupa aprobarea
bugetului.
Domnul Chiriches Viorel doreste sa afle daca avem pubele pentru colectarea
selectiva a gunoaielor. Domnul primar ii raspunde sa exista, insa acestea trebuie asezate
pe platforme betonate si imprejmuite.
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Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut materi alele 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANDELE GHEORGHE

SECRET AR,

POPESCU SI~ MADALINA

