PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 26.09.2019
Incheiat astazi, 26.09.2019, 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, d-1 Radu Ion
- primar si domnul Nita Daniel-delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 233 /20. 09 .2019 emisa de primarul
comunei.
In deschiderea sedintei doamna secretar anunta ca trebuie ales un nou presedinte de
sedinta. Doamna Bacanu Marinela Elena propune ca presedinte pe domnul Ionescu Ion
pentru care voteaza doi consilieri. Domnul Obrejan Nicolae propune pe doamna Toma
Elena, care este votata de 10 consilieri.
Dupa alegerea presedintelui de sedinta se da citire ordinii de zi si se anunta
suplimentarea acesteia cu proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul
2019 .
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Aprobareaproceselor verbalealesedintelordindatele de 26.08.2019si20.09.2019
- prezinta secretarul comunei.
2. Proiect de hotarare privind demolarea imobilului Cladire Camin Cultural, sat
Baltesti, comuna Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul comunei.
3. Probleme diverse.
La procesele verbale ale sedintelor anterioare s-a votat astfel:
Procesul verbal al sedintei din data de 26 .08.2019 a fast aprobat cu 10 voturi
"pentru" si 1 vot " impotriva" - Bacanu Marinela Elena;
Procesul verbal al sedintei din data de 20.09.20 19 a fast aprobat cu 9
voturi"pentru" ale consilierilor prezenti la sedinta ..
Urmeaza dezbaterea proiectelelor de pe ordinea de zi, astfel:
Primul proiect de hotarare este proiectul de hotarare privind demolarea imobilului
Cladire Camin Cultural, sat Baltesti, comuna Baltesti, judetul Prahova. In dezbatrea acestui
proiect, domnul primar prezinta expunerea de motive nr. 6981/18.09.2019, expertiza
tehnica la constructia
imobilului Camin Cultural, precum si procesul verbal
nr.6939116.09.2019 intocmit de comisia constituita in vederea evaluarii starii fizice in
care se afla cladirea. Domnul primar explica fapul ca starea de degradare in care se afla
imobilul Camin Cultural Baltesti este foarte avansata, aceasta reprezentand un real pericol
pentru prescolarii si scolarii din localitate, cladirea fiind situata intre Gradinita Baltesti si
Scoala cu Clasele I-IV. entioneaza faptul ca procedurile pentru demolarea imobilului au
fost incepute inca din luna martie 2018, insa, datarita schimbarii legislatiei a durat faarte
mult, cladirea fiind afectata considerabil.
Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 12 voturi "pentru" si o abtinere Chiriches Viorel Lucian.
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Urmeaza proiectul privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Baltesti pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022. Domnul primar prezinta
raportul de specialitate intocmit de seful biroului financiar contabil si expunerea de motive,
dupa care, supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi"pentru" ale
consilierilor prezenti.
La punctul Probleme diverse domnul Ionescu Ion aduce in discutie situatia
drumurilor care se afla in faza de asfaltare. Exista portiuni de strazi care nu se incadreaza
in proiect datorita suprafetelor mici. Trebuie realizata asfaltarea astfel incat sa fie
amenajate si acele portiuni.
Domnul primar ii raspunde ca vor fi amenajate toate stradutele.
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.
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