PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 29.03.2019

lncheiat astazi 29. 03.2019, in sedinta ordinara a Consiliu lui Local Baltes ti, la care
au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 13 exi stenti, 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. 114/21.03.2019 emisa de primarul
cornunei.
Secretarul anunta ca trebuie .ales un nou presedintele de sedinta. Doamna Toma
Elena propune pe domnul Obrejan Nicolae, care este ales de toti consilierii prezenti.
Presedintele de sed inta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea procesu lui verbal al sedintei din data de 14.03.2019 - prezinta secretarul
comune1.
2. Proiect de hotarare privind . constituirea Echipei mobile pentru interventia de
urgenta in cazurile de violent.a domestica - prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de acces pe proprietatea comunei
Baltesti in scopul construirii elementelor de infrastructura necesare retelelor de
comunicatii electronice - prezinta primarul comunei.
5. Proi ect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu hand icap - prezinta primarul
comune1
6. 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 14.03.2019 a fost apro bat de ltoti cei 9
consilieri prezenti la sedinta respectiva.
In continuare sunt dezbatute proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, astfel:
Primul proiect de hotarare, eel privind constituirea Echipei mobile pentru
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica este prezentat de domnul primar,
care da citire expunerii de motive IJ.r.4541 si raportului de specialitate nr.4540 . Supus la
vot, proiectul este adoptat cu 13 voturi "pentru".
Al doilea proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind aprobarea
Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova.
Sunt prezentte expunerea nr.4529/19.03.2019 si raportul de specialitate
nr.4528/ 19 .03.2019 intocmit de seful SVSU. Su pus la vot, pro iectul de hotarare a fost
adoptat cu 13 voturi"pentru".
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Urmatorul proiect de hotarare este proiectul privind stabil irea conditiilor de acces pe
proprietatea comunei Baltesti in scopul construirii elementelor de infrastructura necesare
retelelor de comunicatii electronice. In dezbaterea acestui proiect, domnul primar prezinta
expunerea de motive nr.4 557/21.03.2019 si solicitarea venita din partea RCS & RDS,
inregistrata sub nr.4291 /06.03.2019. Proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi
"pentru" ale consilierilor prezenti.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind eliberarea cardulu i - legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap.
Domnul primar prezinta referatul nr. 4542/20.03.2019 intocmit de consilierul din cadrul
compartirnentului Asistenta Sociala, dupa care supune la vot proiectul de hotarare, care
este aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti.
La punctul probleme diverse se inscriu:
Ionescu Ion
Chiriches Viorel Lucian
Bacanu Marinela Elena.
Domnul Ionescu Ion ii informeaza pe domnul viceprimar ca nu a fost rezolvata
problema cu stalpul de pe strada Mihai, desi au fost anuntati cei de la Electrica, s-au
deplasat in teren, insa nu au rezolvat problema.
Domnul Chiriches V iorel doreste sa afle ce se intampla cu Sala de Sport construita
langa terenul de fotbal din localitate si cand va fi data in folos inta Gradinita din Baltesti.
Doarnna Bacanu are aceeas i intrebare despre Gradinita. Domnu l primar raspunde ca Sala
de Sport a fast expertizata si un11eaza ca proiectul sa fie depus in vederea obtinerii
finantarii necesare pentru finalizarea constructiei, iar pentru Gradinita a fost depusa
documentatia la Inspectoratul Scolar Judetean, dupa care, imobi lul va fi predat Scolii care
se va ocupa de obtinerea av izelor necesare.
Presedintele de sed inta 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.

SECRET AR,

POPESCU SIM~ADALINA

