PROCES - VERBAL
al scdintci ordinare a Consiliului local B altcsti
din data de 23.07.2019

Incheiat astazi, 23 .07.2019, in sedinta ordinara a Cons iliului Local Baltesti, la
care au participat un numar de 11 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urrneaza:
Bacanu Marinela Elena, 8a lan George Tiberiu, Burdusel Ni co lae, Istratescu Simona,
Moise Mihail Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Viorica Elena,
Stegaru Nicolae, Toma El ena si Olaru Aurelia.
La sedinta au mai participat d-na Popescu Simona Madalina-secretar, d-1 Radu Ion
- primar si dornnul Nita Daniel-delegat satesc.
___..........,_
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 188118.07.2019 ernisa de primarul
cornune1.
Presedintcle de sedinta da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesul ui verbal al sed intei din data de 18.06.2019 - prezinta secretarul
cornune1.
2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a clatelor in Registrul
Agricol pentru semestrul I a anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea
acestei activitati - prezinta prirnarul comunei.
3. Proiect de ho ta rare privind modificarea pct.2 al articolului 2 din HCL Baltes ti
nr.37/28.06.2018 - prezinta prirnarul comunei .
4. Probleme diverse.
Supusa la vot , ordinea de zi este aprobata de toti cei 11 consilieri prezenti la sedinta.
Procesul verbal al sedintei din data de 18.06.2019 a fo st aprobat cu l 0 voturi
'·pentru'· si I vot " impotriva" Bacanu Marinela Elena.
Urrneaza dezbaterea pro iectelelor de pe ordinea de zi , astfe l:
Prirnul proiect de hotararc este proiectul privind analiza stadiului de inscriere a
date Ior in Registrul Agricol pentru sernestrul I a anului 2019 si stab ii irea rnasurilor pentru
eficient izarea accstei activi tati. Domnul primar prezinta raportul de specialitate intocrnit Ia
nivelul cornpartimentului agricol si prograrnul de masuri, apoi proiectul este supus la vot
si adoptat cu 11 voturi "pentru".
Urmatorul proiect de hotan1re de pe ordinea de zi este proiectul privind modificarea
pct.2 al articolului 2 din HCL Baltesti nr.37/28.06.2018 privincl modificarea si completarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova
-Anexa nr.24, anexa aprobata prin HCL Baltesti nr.3111999 . omnul primar aduce la
cunostinta domnilor cons ilieri faptul ca trebuie modificata suprafata mentionata la
respectivul articol dcoarece la masuratori a reiesit suprafata de 72 80 mp si prezinta referatul
nr.6269/18 .07.2019. incheierea de respingere nr.9105/27 .06.20 l 9 si planul de
arnplasarnent. Supus la vot proiectul de hotarare este adoptat cu 11 voturi''pentru·'.
La punctul Probleme diverse nu se inscrie nimeni.
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut rnaterial ele de pe ordinea de zi si
declara sed inta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, in doua exemplare, din care
unul se inainteaza la lntitu tia Prcfectului-Judctul Prahova.
SECRET AR,
POPESCU SIMON~ALINA

