
al sedintei ordin re a Consiliului local Baltesti 
din ata de 21.02.2020 

Incheiat astazi, 21. 02.2020, i sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, la 
care au participat un numar de 12 co ilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urmeaza: 
Bacanu Marinela Elena, Balan Ge rge Tiberiu, Burdusel Nicolae, Chiriches Viorel 
Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simo a, Moise Mihail Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele 
Gheorghe, Rusnacu Viorica Elena, T ma Elena si Olaru Aurelia. 

La sedinta au mai participat d a Popescu Simona Madalina-secretar, d-1 Radu Ion 
- primar si domnul Nita Daniel-deleg t satesc. 

Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 28/17.02.2020 emisa de primarul 
comune1. 

Presedintele de sedinta da citir ordinii de zi si anunta suplimentarea acesteia cu un 
proiect de hotarere, si anume: Pro ect de hotarare privind incetarea contractului de 
inchiriere nr.3103/06.02.2018, inche t intre Primaria comunei Baltesti si OMV Petrom 
S.A: 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea procesului verbal a sedintei din data de 29.01.2020 - prezinta secretarul 

comunei. 
2. Proiect de hotarare privind rep rtizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei 

Baltesti rezultat la sfarsitul an lui 2019- prezinta primarul comunei. 
3. Proiect de hotarare privind probarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni, 

pentru anul 2019 - prezinta p marul comunei. 
4. Proiect de hotarare privind apr barea Planului de pregatire, formare si perfectionare 

profesionala pe anul 2020 - p zinta primarul comunei. 
5. Proiect de hotarare privind a robarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Baltesti pe anul 2020 si estimari pentru anii 202 1-2023 - prezinta primarul 
comunei. 

6. Proiect de hotaare privind ap barea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti 
a unitatilor de invatamant pr niversitar pentru anul scalar 2020-2021 - prezinta 
primarul comunei. 

7. Proiect de hotarare privind naliza stadiului de inscriere a datelor in Registrul 
Agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru 
eficientizarea acestei activitat - prezinta primarul comunei. 

8. Proiect de hotarare in vedere aprobarii sponsorizarii de catre Regia Autonoma a 
Padurilor Romsilva prin care e pun la dispozitie puieti forestieri din diferite specii 
- prezinta primarul comunei. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor unde se interzice organizarea si 
desfasurarea adunarilor publi e - prezinta primrul comunei. 

10. Probleme diverse. 
Toti consilieri au votat pentru aprobarea ordinii de zi. 
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Pentru aprobarea procesului ve bal al sedintei extraordinare din data de 29.01.2020, 
toti cei 10 consilierii prezen · la sedinta respectiva au votat pentru aprobarea 
procesului verbal. 
Urmeaza dezbaterea proiectele or de pe ordinea de zi, astfel: 
Primul proiect de hotarare 1 at in discutie este proiectul de hotarare privind 

aprobarea executiei bugetare pe cele oua sectiuni, pentru anul 2019. In dezbaterea acestui 
proiect de hotarare a fost prezentat aportul de specialitate intocmit de Seful Biroului 
Financiar Contabil nr.3774/17.02.2 20 si expunerea de motive a primarului comunei 
nr.3781/17.02.2020. Supus la vot, pr iectul de hotarare este adoptat cu 12 voturi"pentru". 

Al doilea proiect de hotarare 1 at in discutie a fost proiectul privind repartizarea si 
folosirea excedentului bugetar al c munei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2019. 
Domnul primar prezinta expunerea motive nr.3777/17.02.2020 si raportul nr.3771 cu 
privire la excedentul financiar rama la sfarsitul anului 2019 si a modului de utilizare a 
acestuia. Excedentul financiar rezult la sfarsitul anului 2019 este in suma de 9.850,88 lei 
si se propune ca acesta sa fie utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor de functionare 
pentru acoperirea temporara a goluri r de casa provenite din decalajele intre veniturile si 
cheltuielile sectiunii de functionare. upus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 12 
voturi "pentru". 

Urmeaza proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de pregatire, formare si 
perfectionare profesionala pe anul 20. Pentru dezbaterea acestui proiect de hotarare, 
domnul primar prezinta expunerea motive nr.3783/17.02.2020. Se prezinta anexa la 
proiectul de hotarare si se stabileste uma de 20.000 lei pentru a fi folosita in acest sens. 
Proiectul de hotarare este adoptat in rma propusa cu 12 voturi "pentru". 

In continuare este dezbatut p iectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli al comu ei Baltesti pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-
2023. Domnul primar prezinta ex nerea de motive nr.3780/17.02.2020, raportul de 
specialitate nr.3758/17.02.2020 pre m si adresa inaintata de Consiliul Judetean Prahova 
nr.3871 /21.02.2020 prin care ne com nica faptul ca, pentru anul 2020 ne-a fost repartizata 
suma de 165,00 mii lei "Sume de lcate din impozitul pe venit - cota de 6%, pentru 
sustinerea programelor de dezvol are locala si pentru sustinerea programelor de 
infrastructura care necesita cofina tare locala. Domnul primar a dat citire listei 
obiectivelor de investitii, a precizat asfaltarea va fi reluata imediat ce vremea va permite 
si a mentionat un proiect care se va erula in cadrul PNDL 3 cu privire la infiintarea retelei 
de gaze in satul Podenii Vechi. Do nul Ionescu Ion a tinut sa precizeze ca proiectul 
privind reteaua de gaze este foarte i portant si trebuie prioritizat, a adaugat ca trebuie sa 
fie amenajate punctele de colectare electiva a deseurilor si a mai solicitat informatii cu 
privire la impadurirea terenurilor rticulare. Supus la vot, proiectul de hotarare este 
adoptat cu 10 voturi "pentru" si 2 btineri - Bacanu Marinela Elena si Chiriches Viorel 
Lucian. 

Pentru aprobarea proiectului e hotarare privind aprobarea structurii scolare de pe 
raza comunei Baltesti a untatilor d invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-
2021 sunt prezentate expunerea de otive a primarului comunei nr.3781/17.02.2020 si 
adresa nr.4069/6.11.2019 a Inspecto atului Scolar Prahova prin care a a fost emis avizul 
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conform pentru reteaua unitatilor d invatamant preuniversitar pentru anul 2020-2021. 
Supus la vot, proiectul d hotarare es e aprobat cu 12 voturi "pentru". 

Urmatorul proiect de hotarare ste proiectul privind analiza stadiului de inscriere a 
datelor in Registrul Agricol pentru se estrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru 
eficientizarea acestei activ1tati. Sunt prezentate raportul de specialitate 
nr.3779/17.02.2020 si programul de asuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a 
datelor in registru, apoi proiectul de h tarare este supus la vot si adoptat in forma prezentata 
cu 12 voturi"pentru". 

In continuare este dezbatul pr iectul cu privire la aprobarea sponsorizarii de catre 
Regia Autonoma a Padurilor - ROM IL VA prin care se pun la dispozitie puieti forestieri 
din diferite specii. Este prezentata dresa din partea Regia Autonoma a Padurilor -
ROMSILVA, expunerea de moti e a primarului nr.3794/17.02.2020 si referatul 
nr.3793/17.02.2020. Supus la vot, pr iectul de hotarare este adoptat in forma propusa cu 
12 voturi"pentru". 

Ultimul proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind stabilirea 
locurilor unde sunt interzise organi area si desfasurarea adunarilor publice, la nivelul 
comunei Baltesti, judetul Prahova. In ezbaterea acestui proiect de hotarare, domnul primar 
prezinta adresa Inspectoratului de J darmi Judetean Prahova nr.3549/04.02.2020, apoi 
supune la vot,si proiectul de hotarare ste adoptat cu 12 voturi"pentru". 

Urmeaza dezbaterea proiectului de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi si 
anume Proiect de hotarare privind in tarea contractului de inchiriere nr.3103/06.02.2018, 
incheiat intre Primaria comunei Balt sti si OMV Petrom S.A, domnul primar prezentand 
adresa primita din partea OMV Petro S.A. prin care ne anunta ca nu vor mai fora in zona 
inchiriata T5 , Ps 1 si d resc incetar a contractului de inchiriere nr.3103/06.02.2018, in 
baza art.9.2, litera e din contr ctul mai sus mentionat,incepand cu data de 
01.03.2020.Supus la vot, proiectul d hotarare este adoptat cu 12 voturi "pentru". 

Presedintele de sedinta constat ca s-au dezbatut materialele de pe ordinea de zi si 
declara sedinta inchisa. 

Drept pentru care s-a incheiat rezentul proces verbal , in doua exemplare, din care 
unul se inainteaza la Intitutia Prefec lui-Judetul Prahova. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BURDUSEL NICOLAE 

SECRETAR GENERAL, 
POPESCU SIMONA MADALINA 

~ 

• 


