PROCES - VERBAL
al se intei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 29.05.2019

Incheiat astazi , 29.05.2019, 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 p articipat d-na Popescu Simona Madal ina-secretar, d-l Radu Ion
- primar si domnul Nita Daniel-delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 156/23 .05.2019 emisa de primarul
comune1.
Presedintele de sedinta anunta suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de
hotarare, si anume, proiectul privind dezlipirea unui imobil - teren situat in intravilanul
satului Baltesti, apoi da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesu lui verbal al sedintei din data de 22.04.2019 - prezinta secretarul
comune1.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare p entru anul 2018 - prezinta
primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni
pentru trimestrul I - 2019 si analiza redimensionari i cheltuielilor in vederea
indeplinirii prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare - prezinta primarul
comune1.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei "Trecere Bransamente pe
conductele de distributie din PEHD" finantate din sursele proprii ale Operatorului
Regional la nivelu l comunei Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Baltesti si sat Izesti prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de comodat pentru spatiile si
ehipamentele medicale stomatologice apartinand UATC Baltesti -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 22.04.2019 a fo st aprobat cu 12 voturi
"pentru" si 1 vot "impotriva" Bacanu Marinela Elena.
Urmeaza dezbaterea proiectelelor de pe ordinea de zi, astfe l:
Primele doua proiecte de hotarare de pe ordinea de zi sunt pentru aprobarea
executiei bugetare pentru anul 2018 si pentru primul trimestru din 2019. Pentru dezbaterea
proiectelor domnul primar prezinta rapoartele de specialitate intocmite de seful biroului
financiar contabil cu anexel e aferente, precum si expunerile de motive. Cele doua proiecte
au fost supuse la vot si adoptate cu 13 voturi "pentru" ale consi lierilor.
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sursele proprii ale Operatorului Regional la nivelul comunei Baltesti, sat Podenii Vechi ,
sat Baltesti si sat Izesti. Domnul primar prezinta expunerea de motive inregistrata sub
nr.5411 / 15.05.2019 si comunica domnilor consilieri case incepe inlocuirea bransamentelor
din satul Podenii Vechi . Supus la vot, proiectul este aprobat cu 13 voturi"pentru" .
In continuare este prezentat proiectul de hotarare privi nd incheierea unui contract
de comodat pentru spatiile si ehipamentele medicale stomatologice apartinand UA TC
Baltesti. Domnul primar p rezinta expunerea de motive inregistrata sub nr.5478/20.05.2019
precum si solicitarea venita din partea unui medic stomatolog interesat de cele doua spatii
cu destinatia de cabinete medicale stomatologice. Supus la vot, proiectul este aprobat cu
12 voturi"pentru ' si o abtinere:Bacanu Marinela Elena.
Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi
si anume proiectul privind dezlipirea unui imobil - teren situat in intravilanul satului
Baltesti. Domnul primar explica domnilor consilieri ca este necesara dezlipirea imobilului
si actualizarea cadastrelor in conformitate cu situatia din teren. Supus la vot, proiectul de
hotarare este adoptat cu 13 voturi"pentru".
La punctul Probleme diverse se inscriu:
Domnul Ionescu Ion doreste sa afle ce se intampla cu contractele de gunoi si dotarea
cu pubele si, totodata, anunta ca Societatea Electica nu a rezolvat prob Jena cu stalpul
inclinat de pe strada "Mihai". Domnul primar ii aduce Ia cunostinta ca termenul de
implementare este luna iulie si se Iucreaza la semnarea contractelor intre firma
prestatoare si popul atia din comuna, iar in legatura cu stalpul , o sa ia legatura cu
domnul director al Societatii Electrica.
Domnul Chiriches V iorel Lucian anunta ca sunt anumite zone in comuna unde sunt
depozitate gunoaie. Domnul primar raspunde ca zonel e care apartin domeniului
public sunt curatate si intretinute de Primarie, iar curatenia pe proprietatile personale
revine fiecarui cetatean .
Presedintele de sed inta 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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POPESCU SIM~ADALINA

