PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 22.04.2019

Incheiat astazi 22.04.2019, 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. 135/ 16.04.2019 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de se inta anunta suplimentarea ordinii de zi cu doua noi proiecte:
- Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Achizitie utilaje
pentru gospodarirea com unei Baltesti, judet11l Prahova (Budo excavator, cupa incarcator
multifunctionala cu dinti, balansier extensibil, locator de vegetatie montat in fat a, lama de zapada.
cup/or rapid spate, ciocan hidraulic, perie cu colector, cupa de excavare, latimi 300 si 600cm) "
si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli aferent proiectului;

- Proiect de hotarare privind nominali zarea statiilor publice de pe raza comunei Baltesti.
Dupa ce au fost prezentate cele doua proiecte, domnii consilieri au fost de acord
cu suplimentarea ordinii e zi, apoi au fost prezentate proiectele de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea procesu lui verbal al sed intei din data de 29 .03.20 19 - prezinta secretarul
comunei.
2. Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri Parohiilor Baltesti si Podenii Vechi
- prezinta primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7 500 lei din bugetul local pentru
finantarea cheltuieli lor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechi - prezinta
primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de colectare,
transport si transfer a deseurilor pe anul 2019 - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de pregatire, formare si perfectionare
profesionala pe anul 2019 - prezinta primarul cornunei.
6. Proiect de hotarar privind aprobarea bugetu lui local de venituri si cheltuieli al
comun ei Baltesti pe anul. 2019 si estimari pentru an ii 2020 - 2022- prezinta prirnarul
cornune1.
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 29.03.2019 a fos t aprobat cu 12 voturi
"pentru" si 1 vot "impotriva" Bacanu Marinela Elena.
Urmeaza dezbaterea proiectelelor de pe ordinea de zi, astfel:
Primul proiect de hotarare este eel privind alocarea de fonduri Parohiilor Baltesti si
Podenii Vechi. Sunt prezentate cererile depuse de preotii celor doua parohii si expunerea
domnului prirnar. Dornnul primar cere sa se ia in calcul si achitarea restantei datorate
firmei care a efectuat lucrarile de restaurare si inlocuire a acoperisului la Biserica SF
Dumitru" Izesti si cere domnilor consilieri sa propuna su me pentru cele doua parohii.

-2Domnul Balan George Tiberiu propune suma de 75.000 lei pentru fiecare parohie. Domnul
Chiriches doreste sa vad a proiecte pentru sumele ce vor fi alocate. Se trece la vot si se
voteaza astfel: 12 voturi"pentru" si l vot " impotriva"-Chiriches Viorel Lucian.
Al doilea proiect de hotarare este proiectul privind alocarea sumei de 7 500 lei din
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechi.
Domnul primar prezinta expunerea de motive
precum si solicitarea depusa de
reprezentantul Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii Vechi '', dupa care, supus la vot,
proiectul este adoptat cu 13 voturi "pentru".
Urmatorul proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind aprobarea
tarifelor pentru activitatile de colectare, transport si transfer a deseurilor pe anul 2019.
Domnul primar prezinta expunerea de motive nr.4947112.04.2 0 19 si contractul cu privire
la delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a
deseurilor municipale in zonele 3 -Draganesti, 4 - Urlati , si 5 - Valenii de Munte, incheiat
cu ADI Managementul D eseurilor. Sunt prezentate preturile pentru utilizatorii casnici, 6,41
lei/locuitor/luna, iar pentru noncasnici 380,35 lei/tana. Supus la vat, proiectul este adaptat
cu 13 voturi"pentru".
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare priv ind aprobarea planului de
pregatire, formare si perfectionare profesionala pe anul 2019. Este prezentata expunerea de
motive nr.4948112.04.20 19 si anexa aferenta proiectului de hatarare, Proiectul de hotarare
este adoptat cu 13 voturi'.pentru".
Ultimul proiect de hatarare de pe ardinea de zi este proiectul privind aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe an ul 2019 si estimari pentru
anii 2020 - 2022. Sunt prezentate raportul nr.4951/15.04.2019 intacmit de Seful Biroului
Financiar Contabil, expunerea domnului primar nr.4968/ 15.04.2019, precum si anexele
aferente. Dupa prezentarea tuturor dacumentelar, se trece la vat. Proiectul de hotarare este
ad op tat cu 13 voturi"pentru' .
In continuare sunt dezbatute cele daua proiecte introduce suplimentar pe ordinea de
Zl.

Primul proiect sup.i mentar, eel privind aprobarea valorii de investitie a proiectului

,,Acllizitie utilaje pentru gospodarirea comunei Baltesti, judetul Praltova
(Budoexcavator, cupa incarcator multifunctionala cu dinti, balansier extensibil, tocator
de vegetatie montat in fa ta, lama de zapada, cup/or rapid spate, ciocan hidraulic, perie
cu colector, cupa de excavare, latimi 300 si 600 cm)" si salicitarea scrisorii de garantie
din partea Fondului Nati na l de Garantare a Creditelar pentru IMM, precum si aprobarea
bugetului de venituri $i cheltuieli aferent proiectului , este prezentat de domnul primar care
explica domnilor consilieri ca doreste implementarea proiectului cat mai repede, iar pentru
asta este necesara achitarea avansului de 50% din valoare totala a proiectului. Deoarece nu
dispunem de acesti bani in momentul actual, solicitatarn plata catre Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru IMM. Supus la vot, proiectul este adoptat cu 13 voturi
,,pentru".
Urmatorul proiect de hotarare este proiectul privind nominalizarea statiilor publice
de pe raza camunei Baltesti. Darnnii cansilieri doresc nomi nalizarea statiilor conform
anexei la proiectul de hotarare si aproba proiectul cu 13 voturi ''pentru".
La punctul probleme diverse nu se inscrie nimeni:

-3Presedintele de sedi nta 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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