PROCES - VERBAL
al sedintei ordlnare a Consiliului local Baltesti
din data de 26.02.2019
Incheiat astazi 26.02 .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 N icolae, 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 Madal ina-secretar si d-1 Radu
Ion - primar.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 104/21.02.2019 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de sedinta anurita ordinea de zi precum si suplimentarea acesteia cu
doua proiecte astfel:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.01 .2019 - prezinta secretarul
comunei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti
a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scalar 2019-2020 - prezinta
primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pe anul 2019, pentru
incluziunea romilor, la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul
comuneI.
4. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-conomici si
cofinantarea obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri nemodernizate din sat
Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul Prahova" in
conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 - prezinta primarul comunei.
S. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Baltesti nr.37/28.06.2018 prin
indreptarea erorii materiale de la art. I, alin.23 - prezinta pr imarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind modificarea inventarulu i bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova i susit prin HCL Baltesti
nr.31/1999 - prezinta primarul comunei.
7. 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 26.01.2019 a fost aprobat de 12 consilieri, iar
doamna Bacanu a fost "impotriva".
In continuare sunt dezbatute proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, astfel :
Primul proiect de hotarare, eel privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei
Baltes ti a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scalar 2019-2020, este
prezentat de domnul primar care da pitire expunerii de motive nr.4039/21.02.2019, precum
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si adresei nr.39 a Inspectoratului Scolar Prahova. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 13
voturi "pentru" .
Al doilea proiect de hotarare este proiectul privind aprobarea Planului local de actiune
pe anul 2019, pentru incluziunea romilor, la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova.
Domnul primar prezinta expunere~ de motive nr.4033 /21.02.201 9, raportul intocmit de
consilierul din cadrul compartimentului Asistenta sociala si anexa acestuia. Supus la vot,
proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi"pentru".
Al treilea proiect de hotarare este proiectul privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici si cofinantarea obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri nemodernizate din
sat Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul Prahova" in conformitate
cu prevederile OUG nr.114/2018. Domnul primar prezinta referatul nr.4018/20.02.2019 si
devizul general actualizat in conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018. Proiectul de
hotarare este adoptat cu 13 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti.
Urmeaza primul proiect de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi, si anume
Proiectul de hotarare privind modificarea HCL Baltesti nr.3 7/28 . 6.2018 prin indreptarea
erorii materiale de la art. I, alin.23 . Domnul primar exp Ii ca domnilor consilieri ca trebuie
corectata eroarea produsa la alin.23 'Si anume suprafata de 4 741 mp se inlocuieste cu 87 5 5
mp. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 11 voturi "pentru" si 2 abtineri Bacanu Marinela si Chiriches Viorel.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind modificarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova insusit prin
HCL Baltesti nr.31/1999. In dezbaterea proiectului de hotarare domnul primar prezinta
expunerea de motive nr. 4094/25.02.2019, adresa CJ Prahova nr. 13956/2018 si extrasul
de carte funciara actualizat, apoi supune la vot proiectul care este aprobat cu 13
voturi "pentru".
La punctul probleme diverse se inscriu:
Ionescu Ion
Chiriches Viorel Lucian
Domnul Ionescu Ion intreaba cine plateste utilitatile la Dispensarul de la Podenii
Vechi, iar domnul primar ii raspunde ca utilitatile sunt achitate de cei care desfasoara
activitate in locatia mentionata.
Domnul Chiriches Viorel doreste sa afle ce se intampla cu Sala de Sport construita
langa terenul de fotbal din localitate. Domnul primar ii raspunde ca acea cladire a fost
expertizata si urmeaza ca proiectul sa fie depus in vederea obtinerii finantarii necesare
pentru finalizarea constructiei. -
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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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANDELE GHEORGHE

SECRET AR,

POPESCU SIMO~DALINA

