
PR CES - VERBAL 
al sedintei extraor inare a Consiliului local Baltesti 

din ata de 29.01.2020 

Incheiat astazi, 29.01.2020, i 
la care au participat un numar de 
urmeaza: Balan George Tiberiu, B 
Simona, Moise Mihail Bogdan, Ob 
Elena, Toma Elena si Olaru Aurelia. 

sedinta extraordinara a Consiliului Local Baltesti, 
0 consilieri din totalul de 13 existenti , dupa cum 
rdusel Nicolae, Chiriches Viorel Lucian, Istratescu 
jan Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Viorica 

La sedinta au mai participat -na Popescu Simona Madalina-secretar general, d-1 
Radu Ion - primar si domnul Nita Da iel-delegat satesc. 

Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 10/27.0 1.2020 emisa de primarul 
comunet. 

Presedintele de sedinta da citi e ordinii de zi si anunta suplimentarea acesteia cu 
proiectul de hotarare privind modific rea Organigramei Primariei comunei Baltesti. 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare din data de 06.01 .2020 - prezinta 

secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotarare privind robarea propunerii de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baltesti, judetul 
Prahova, pentru anul 2019 - p zinta primarul comunei. 

3. Proiect de hotarare privind ac rdarea unui mandat special domnului Barbu Marius 
- responsabil cu achizitiile pu lice in cadrul Primariei comunei Baltesti, sa voteze, 
in numele si pe seama Cons iului local Baltesti, in cadrul adunarii Generale a 
Asociatiei de Dezvoltare I ercomunitara"Parteneriatul pentru managementul 
deseurilor Prahova" - prezinta primarul comunei. 

4. Proiect de hotarare privind cordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea 
cheltuielilor ocazionate de in ormantarea numitului Nedelea Marian - prezinta 
primarul comunei. 

5. Proiect de hotarare privin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii " R bilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat 
Podenii Vechi, sat Izesti co una Baltesti, judetul Prahova" - prezinta primarul 
comune1. 

6. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comu ei Baltesti, judetul Prahova, insusit prin HCL 
nr.3111999 - prezinta primarul omunei. 

7. Proiect de hotarare privind dificarea pozitiei nr.10 din anexa 21 - Domeniul 
privat al comunei Baltesti - pr zinta primarul comunei 

8. Probleme diverse. 
Toti consilieri au votat pentru probarea ordinii de zi. 
Pentru aprobarea procesului v rbal al sedintei ordinare din data de 06.01.2020, toti 
consilierii prezent1 la sedinta r spectiva au votat pentru aprobarea procesului verbal. 
Unneaza dezbatcrca proiectel lor de pe ordinea de zi, astfel: 
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Primul proiect de hotarare este roiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de 
evaluare a performantel r profesio le individuale ale secretarului general al comunei 
Baltesti, judetul Prahova, pentru anul 019. Domnul primar prezinta referatul de aprobare 
inregistrat sub nr.3206/1 6.01.2020 s raportul de activitate al doamnei secretar general 
pentru perioada 01.01.2019-31.12. 019, inregistrat sub nr.3076/09.01.2020. Pentru 
activitatea doamnei secretar din p rioada 01.01.2019-31.1 2.2019, doamna consilier 
Istratescu Simona propune acordarea calificativului "foarte bine" . Supus la vot, proiectul 
de hotarare este adoptat cu 10 voturi ' pentru". 

Al doilea proiect de hotarare de e ordinea de zi este proiectul privind acordarea unui 
mandat special domnului Barbu M ius - responsabil cu achizitiile publice in cadrul 
Primariei comunei Baltesti, sa voteze in numele si pe seama Consiliului local Baltesti, in 
cadrul adunarii Generale a Asociatiei e Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru 
managementul deseurilor Prahova" . ntru dezbaterea acestui proiect de hotarare, domnul 
primar prezinta expunerea de motiv nr.3300/22.01.2020, solicitarea inaintata de ADI 
"Parteneriatul pentru Managem tul Deseurilor Prahova", inregistrata sub 
nr.323 1/17.01.2020 si contractul nr 59/2019 "Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activitatii de colectare, transport si tr sfer a deseurilor municipal in zonele: 3-Draganesti, 
4-Urlati, 5-Valenii de Munte". Proie tul de hotarare este adoptat in forma propusa cu 10 
voturi "pentru". 

Urmatorul proiect de hotarare, el privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru 
decontarea cheltuielilor cazionate d inmormantarea numitului Nedelea Marian. Domnul 
primar prezita referatul intoc it de viceprimarul comune1 inregistrat sub 
nr.3236/17.01.2020, ancheta socia a si expunerea de motive inregistrata sub 
nr.3329/23.01.2020. Supus la vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 10 voturi 
"pentru" . 

Pentru aprobarea proiectului d hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico
economici ai obiectivului de investitii " Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, 
sat Podenii Vechi, sat lzesti comuna Baltesti, judetul Prahova", domnul primar prezinta 
expunerea de motive nr.3359/27.01.2 20, referatul intocmit de responsabilul cu achizitiile 
publice inregistrat sub nr.3356/27.01.2020, precum si devizul general actualizat , apoi 
proiectul de hotarare este aprobat cu 0 voturi"pentru". 

In continuare urmeaza dezbat ea proiectului de hotarare cu privire la modificarea 
inventarului bunurilor care apartin do eniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova 
insusit prin HCL nr.3 1/1999. Do nul primar prezinta expunerea de motive nr. 
3362/27.01.2020, referatul inregistrat ub nr. 3358/27.01.2020 si planul de situatie intocmit 
de P.F. Alexandrescu Emil Alexand din care reiese suprafata de 10661 mp, rezultata in 
urma masuratorilor din teren. Supus I vot, proiectul de hotarare este adoptat cu 10 voturi 
"pentru". 

Urmatorul proiect de hotara 
anexa 21 - Domeniul pr vat al com 
motive nr.3360/27.01.2 20, referat 
situatie dn care reiese suprafata mas 
este supus la vot si aprobat cu 10 vot 

este proiectul privind modificarea pozitiei nr. l 0 din 
ei Baltesti. Domnul primar prezinta expunerea de 
inregistrat sub nr.3357/27.01.2020 si planul de 

rata a terenului in cauza, apoi proiectul de hotarare 
ri "pentru". 
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Pentru dezbaterea proiectului de hotarare privind modificarea Organigramei 
Primariei comunei Baltesti, aproba a prin HCL Baltesti nr.56/2019, domnul primar 
prezinta referatul intocmit de res onsabilul cu achizitiile publice, inregistrat sub 
nr.3299/29.01.2020 si comunica fa tul ca se doreste redenumirea Compartimentului 
Gospodarire Comunala, acesta deven nd Serviciul de Gospodarire Comunala. 

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. 

SECRET AR GENERAL, 
POPESCU SIMONA MADALINA 

,;f 


