
PROCES-VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului local Baltesti 

din data de 30.06.2020 

Incheiat astazi, 30.06.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, la care au 
participat un numar de 11 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urmeaza: Bacanu 
Marinela Elena, Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, 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 general, d-1 Radu 
Ion - primar si domnul Nita Daniel-delegat satesc. 

Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 88/24.06.2020 emisa de primarul comunei. 
A vand in vedere situatia existenta cu privire la starea de alerta prelungita prin H. G. 

nr.476/2020 si Hotararea C.N.S.U. nr.30/16.06.2020 si pentru a se evita contactul intre 
persoane, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2, sedinta a 
fost anuntata in data de 24.06.2020, iar domnii consilieri au primit la domiciliu proiectele de 
hotarare insotite de documentele aferente si cate un buletin pentru a-si exprima votul. In data 
de 30.06.2020, in intervalul orar stabilit si anuntat (8.30 - 10.30), un politist local din cadrul 
Primariei Baltesti s-a deplasat la adresa de domiciliu a fiecarui c nsilier local pentru ridicarea 
buletinelor de vot. 

Ordinea de zi a fost urmatoarea: 
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele de 12.05.2020 si 14.05.2020. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angaj ament pe anul 2020 si credite 

bugetare pentru anul 2021 pentru obiectivul de investitii "Lucrari de intretinere si 
reparatii: frezare, balastare si asternere covor asfaltic in gr sime de 6 cm pe strazile din 
sat Podenii Vechi, sat Baltesti si sat Izesti, din comuna Baltesti, judetul Prahova. 

3. Probleme diverse. 
Procesele verbale ale sedintelor anterioare au fost votate astfel: 
Procesul verbal din data de 12.05.2020 - 10 voturi "pentru" aprobarea procesului verbal, 

un vot a fost "impotriva" - Bacanu Marinela Elena. 
Procesul verbal din data de 14.05.2020 - 10 voturi "pentru'' aprobarea procesului verbal. 
Proiectul de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2020 si credite 

bugetare pentru anul 202 1 pentru obiectivul de investitii "Lucrari de intretinere si reparatii: 
frezare, balastare si asternere covor asfaltic in grosime de 6 cm pe strazile din sat Podenii Vechi, 
sat Baltesti si sat Izesti, din comuna Baltesti, judetul Prahova, a fost adoptat cu 10 voturi 
"pentru" si o abtinere - Bacanu Marinela Elena. 

Prezentul proces verbal a fost incheiat in doua exemplare, din care unul se inainteaza 
la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova. 

SECRET AR GENERAL, 
POPESCU SIMONA MADALINA 
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