PROCES-VERBAL
al sed in tei ordinare a Consiliului local Baltesti
din data de 30.10.2019

Incheiat astazi, 30.10.2019, 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 N icolae, 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. 268/24.1 0.2019 emisa de primarul
cornunei.
Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi si anunta suplimentarea acesteia cu
proiectul de hotarare pri vi nd concesionarea directa catre ENGIE ROMANIA a une1
supratete de 1 mp apartirnand domeniului public al cornunei Baltesti.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26 .09 .2019 - prezinta secretarul
cornune1.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile a
taxelor si impozitelor locale si a taxelor judiciare de timbru pentru anul 2020 prezinta primarul c munei.
3. Proiect de hotarare privind reglementarea consumului de alcool in unitatile
comerciale neutorizate in acest sens - prezinta primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind reabilitarea si extinderea sistemului de monitorizare
video la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova - prezinta primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea
voucherelor de vacanta in anul 2019 - prezinta primarul cornunei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de Aur
2019" prin acordarea unor premii familiilor care sarbatoresc 50 de ani de la casatorie
- prezinta primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reparatii,
imprejmuire si alee pietonala Scoala Generala cu clasele I - IV, comuna Baltesti,
judetul Prahova - prezinta primarul comunei
8. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Amenajare
vestiare Baza Sportiva, sat Podenii Vechi, comuna Baltesti, judetul Prahova" prezinta primarul comunei.
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe
anul 2019 si estiman pentru anii 2020-2022 - prezinta primarul comunei.
10. Probleme diverse.
Toti consilieri au votat pentru aprobarea ordinii de zi.
Pentru aprobarea proc esului verbal al sedintei ordinare din data de 26.09 .2019, s-a
votat astfel : 12 voturi ''pentru" si 1 vot " impotriva"-Bacanu Marinela Elena.
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Urmeaza dezbaterea proiectelelor de pe ordinea de zi, astfe l:
Primul proiect de hotarare este proiectul de hotarare privind aprobarea nivelurilor
pentru valorile impozabile a taxelor si impozitelor locale si a taxelor judiciare de timbru
pentru anul 2020. Domnul primar prezinta expunerea de motive nr.7482/21.10.2019,
referatul intocmit de compartimentul Impozite si taxe inregistrat sub nr.7448/18.10.2019
si aduce la cunostinta celor prezenti ca taxele si impozitele au ramas neschimbate.
Sup us la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi "pentru".
Al doilea proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind reglementarea
consumului de alcool in unitatile comerciale neutorizate in acest sens, situate pe raza
comunei Baltesti. Pentru dezbaterea acestui proiect de hotarare, domnul primar prezinta
expunerea de motive nr. 75 37 /23 .10.2019 si referatul din partea politiei locale inregistrat
sub nr.7534/23.10.2019 . Proiectul de hotarare este adoptat in forma propusa cu 11 voturi
"pentru", 1 vot "impotriva" - Chiriches Viorel Lucian si 1 abtinere - Ionescu Ion.
Urmatorul proiect de hotarare, eel privind reabilitarea si extinderea sistemului de
monitorizare video la niv Jul comunei Baltesti, judetul Prahova este prezentat de domnul
primar, care da citire expunerii de motive nr.7536/23.10.2019 si referatului
nr.7535/23.10.2019, expl icand domnilor consilieri prezenti ca sistemul de monitorizare
existent trebuie imbunatatit. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 11 voturi
"pentru" si 2 abtineri: Chiriches Viorel Lucian si Ionescu Ion.
In continuare este dezbatut proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului
intern pentru acordarea vo ucherelor de vacanta in anul 2019. Este prezentata expunerea de
motive numarul 7253 /07 .10.2019 si referatul intocmit de secretaru l comunei inregistrat sub
nr.7230/03 .10 .2019, dupa care se trece la vot. Proiectul de hotarare este adoptat cu 13
voturi "pentru" .
Pentru dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea organizarii
evenimentului "Nunta de Aur 2019" prin acordarea unor premii familiilor care sarbatoresc
50 de ani de la casatorie este prezentata expunerea de motive a primarului comunei Baltesti
inregistrata sub nr. 733711 1. 10.2019, precum si anexa aferenta, dupa care, proiectul este
supus la vot si adoptat cu 13 voturi"pentru" .
Urmeaza dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii
obiectivului de investitii "Reparatii, imprejmuire si alee pietonala Scoala Generala cu
clasele I - IV, comuna Baltesti , judetul Prahova. Domnul primar prezinta expunerea de
motive nr. 7 548/24.10 .20 19 si referatul intocmit de responsabilul cu achizitiile pub lice
nr. 7484/22 .10 .2019 . Se urmareste cresterea gradului de siguranta in scoli. Supus la vot,
proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi"pentru''.
In continuare domn ul primar prezinta proiectul de hotarare privind "Amenajare
vestiare Baza Sportiva, sat Podenii Vechi, comuna Baltesti, j udetul Prahova". Pentru
dezbaterea acestui proiect domnul primar prezinta expunerea nr.7539/24.10.2019 si
referatul intocmit de responsabilul cu achizitiile publice inregistrat sub
nr.7505/22.10.2019, mentionand totodata ca echipa de fotbal din satul Podenii Vechi a
obtinut rezultate foarte bune la competitiile sportive, apoi proiectul de hotarare este supus
la vot. Proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi "pentru" .
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bugetului local de venituri si cheltuieli 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 consili erilor prezenti .
Dupa dezbaterea pro iectelor de hotarare de pe ordinea de zi este prezentat proiectul
de hotarare introdus suplimentar cu privire la concesionarea directa catre ENGIE
ROMANIA a unei supratete de 1 mp teren apartinand domeniului public al comunei
Baltesti. Este prezentata adresa nr.267/27.09.2019 prin care se doreste incheierea unui
contract de concesiune directa pentru o suprafata de 1 mp teren pentru mentinerea statiei
de protectie catodica. Domnul primar prezinta vechiul contract de concesiune directa care
a avut o valabilitate de 10 ani , si pretul de 10 euro pe mp/luna. Domnii consilieri prezenti
au fost de acord cu aceeasi perioada de 10 ani , insa au dorit sa schimbe pretul. A fost propus
pretul de 40 de euro pe luna. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi
"pentru".
La punctul Probleme diverse domnul Ionescu Ion intreaba daca au intrat toti banii
pentru asfaltarea si amenajarea drumurilor aflate in lucru. Domnul primar ii raspunde ca
nu au intrat toti banii . Domnul Ionescu mentioneaza ca racordarile la reteaua noua de apa
trebuiesc efectuate inainte de instalarea sezonului rece, si este necesar sa se inceapa cu
zonele dificile.
Domnul primar aduce in discutie un viitor proiect cu privire la amenajarea unor
zone din comuna care vor avea acces gratuit la internet (parcuri , scoli, gradinita, statii
publice), apoi precizeasa ca va reveni cu noutati .
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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