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PROCES - VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti 

din data de 23.03.2020 

Incheiat astazi, 23 .03.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, la care 
au participat un numar de 12 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urmeaza: Bacanu 
Marinela Elena, Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, 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 Madahna- secretar, d-1 Radu Ion -
primar si domnul Nita Daniel-delegat satesc. ' 

Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 43/1 7.03.2020 emisa de primarul 
comunei. 

La inceputul sedintei doamna secretar general anunta schimbarea presedintelui de 
sedinta. Se fac propuneri, doamna Istratescu Simona nominalizeaza pe domnul Balan George 
Tiberiu, care este ales presedinte de sedinta, pentru urmatoarele 3 luni, cu 12 voturi "pentru". 

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi si anunta suplimentarea acesteia cu un 
proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a 
terenurilor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprij inul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala - prezinta primarul comunei. 

Ordinea .de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 21.02.2020 - prezinta secretarul 

comune1. 
2. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020" a 
terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia - prezinta primarul 
comune1. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii serviciilor de capturare, transport ~i 
gestionare a cainilor :Iara stapan de pe domeniul public la comunei Baltesti, judetul 
Prahova - prezinta primarul comunei. 

4. Probleme diverse. 
Toti consilieri au votat pentru aprobarea ordinii de zi. 
Pentru aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 21.02.2020, 11 
consilieri au votat "pentru" aprobarea acestuia, iar doamna Bacanu Marinela Elena a 
votat "impotriva". 
Urmeaza dezbaterea proiectelelor de pe ordinea de zi, astfel: 
Primul proiect de hotarare este proiectul de hotarare privind punerea la dispozitia 

proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in 
perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia noilor i vestitii aferente acestuia. 
Domnul primar prezinta expunerea de motive nr. 4359/17.03.2020 si adresa 
nr.193/1 3.03 ,2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova". Domnul Ionescu Ion intreaba unde va fi construita statia de 
epurare, iar domnul primar ii raspunde ca aceasta va fi construita in satul Izesti, retelele vor 
fi pe domeniul public si vor fi concesionate operatorului regional. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 12 voturi "pentru". 
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Al doilea proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul privind aprobarea 
contractarii serviciilor de capturare, transport ~i gestionare a cainilor fara stapan de pe 
domeniul public la comunei Baltesti, judetul Prahova. Pentru dezbaterea acestui proiect de 
hotarare, domnul primar prezinta expunerea de motive nr.4361/17.03.2020 si referatul 
nr.4325/16.03.2020 intocmit de responsabilul cu achizitiile publice din cadrul Primariei 
Baltesti. Se aduce in discutie problema cainilor fara stapan de pa raza comunei care prezinta 
un pericol pentru locuitori. Prin adoptarea acestui proiect de hotarare se urmareste reducerea 
numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, 
stoparea inmultirii necontrolate a cainilor. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat in 
forma propusa cu 12 voturi "pentru". 

Urmatorul proiect de hotarare, este proiectul introdus suplimentar, si anume: proiect 
de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor 
in baza Legii nr.15/2003 privind sprij inul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala. Domnul primar da citire expunerii de motive inregistrata sub 
nr.4446/20.03.2020 si propune adoptarea unei hotarari cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. 
Regulamentul cuprinde procedura de evaluare a dosarelor depuse, procedura de atribuire a 
parcelelor de teren, drepturile si obligatiile partilor implicate. Supus la vot, proiectul de 
hotarare este adoptat cu 12 voturi"pentru". 

La punctul probleme diverse, domnul Ionescu Ion ne transmite nemultumirea acestuia 
in legatura cu firma care se ocupa de salubrizarea in comuna deoarece acestia nu i-au ridicat 
gunoiul. Domnul primar ii indruma sa faca o sesizare scrisa pe c re ova inainta catre A.D.I. 
- "Parteneriatul pentru Managementul Desurilor Prahova" , insa domnul Ionescu Ion nu 
doreste acest lucru. 

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. 

SECRET AR GENERAL, 
POPESCU SIMO~ADALINA 


