ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
Nr. 3732 I 02.02.2021

PROCES - VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local
din data de 29.01.2021

altesti

Incheiat astazi, 29.01.2021, in sedinta ordinara a Consil ului Local Baltesti, la care au
participat un numar de 13 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urmeaza: Balan
George Tiberiu, Burdusel Nicolae, Cernat Horia Constantin, Chiriches Viorel Lucian,
Istratescu Simona, Moise Ion, Moise Mihail Bogdan, Nita Daniel, Olaru Aurelia, Paiceanu Ion
Cristian, Rusnacu Viorica Elena, Sica Ion, Toma Elena si Dobr Ion - delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 12/22.01.2021 emisa de primarul comunei
Baltesti.
Avand in vedere situatia existenta cu privire la starea de alerta prelungita prin H.G.
nr.3/12.01.2021 si Hotararea C.N.S.U. nr.3/11.01.2021 si pentru a se evita contactul intre
persoane, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemie1 de COVID-19, sedinta a fost
anuntata in data de 22.0 1.2021, 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 29.01.2020, 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 consilier local pentru ridicarea
buletinelor de vot. 0 parte din consilieri au inmanat buletinele de vot politistului local si au
semnat prezenta, iar altii s-au prezentat la sediul Primariei Baltes i pentru a aduce buletinele de
vot si semnarea prezentei.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din datele 21 decembrie 2020 si 22
decembrie 2020.
2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei
acti vi tati.
3. Proiect de hotarare privind nominalizarea de catre Consihul local al comunei Baltesti a
doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare
a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baltesti.
4. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei
Baltesti a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 26.990,78 lei
reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori decedati .
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5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Serbanoiu Vasilica
-Anca.
6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Bacanu Adrian.
7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Marin Walter.
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Mihai Florina
Casandra.
9. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mihai Vasile
Madalin Busuioc.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova, pentru anul 2021.
11 . Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune de interes local conform Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
pe anul 2021.
12. Probleme diverse.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, si anume, aprobarea proceselor verbale ale
sedintelor din datele 21 decembrie 2020 si 22 decembrie 2020, pe buletinul de vot al fiecarui
consilier local au fost trecute separat cele doua procese verbale, respectiv nr. l si nr.2 pentru a
putea fi votat fiecare proces verbal in parte.
Procesul verbal al sedintei din data de 21 decembrie 2021 a fost aprobat cu 10 voturi
"pentru" si 3 voturi"impotriva" - Chiriches Viorel Lucian, Paiceanu Ion Cristian si Sica Ion.
Procesul verbal al sedintei din data de 22 decembrie 2021 a fost aprobat cu 12 voturi
"pentru" si 1 vot "impotriva" - Chiriches Viorel Lucian.
Primul proiect de hotarare de pe ordinea de zi a fost proiectul privind analiza stadiului
de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. Alaturi de proiectul de hotarare au fost
prezentate spre dezbatere Raportul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul
agricol pentru semestrul II al anului 2020, inregistrat sub nr.3 527/21.01.2021 si Programul de
masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei
Baltesti. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi "pentru".
Urmatorul proiect de hotarare pe ordinea de zi este proiectul privind nominalizarea de
catre Consiliul local al comunei Baltesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de
evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
secretarului general al comunei Baltesti. Proiectul de hotarare a fost insotit de expunerea de
motive a primarului nr.3428/14.01.2021 si referatul nr.3393/13.01.2021. La acest proiect de
hotarare, in vederea constituirii comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale
ale secretarului general al comunei Baltesti, au fost propusi i alesi domnii Burdusel Nicolae
si Balan George Tiberiu cu 10 voturi "pentru", iar din partea Partidului Romania Mare a venit
propunerea pentru domnul Chiriches Viorel Lucian, care a primit decat 3 voturi "pentru".
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 10 voturi "pentru" nominalizati fiind domnii Burdusel
Nicolae si Balan George Tiberiu si 3 voturi"impotriva" a e celor care au nominalizat pe
domnul Chiriches Viorel Lucian.
In continuare urmeaza proiectul de hotarare privind sc aterea din evidentele fiscale ale
Primariei comunei Baltesti a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de
26.990,78 lei reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori decedati. Proiectul de
hotarare si anexa acestuia au fost insotite de expunerea de motive a primarului comunei
Baltesti inregistrata sub nr.3451/15.01.2021 si referatul intocmit la nivelul compartimentului
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Impozite si Taxe al Primariei Baltesti, inregistrat sub nr.3390/13 .01.2021. Supus la vot, acest
proiect de hotarare a fast adoptat cu 10 voturi "pentru" si 3 voturi"impotriva" - Chiriches
Viorel Lucian, Paiceanu Ion Cristian si Sica Ion.
Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Serbanoiu
Vasilica - Anca a fast insotit de expunerea de motive inregistrata sub nr.3546/22.01.2021,
ancheta sociala nr.18/22.01.2021, cererea depusa de doamna Serbanoiu Vasilica Anca si
certificatul de incadrare in grad de handicap accentuat. Ajutorul de urgenta este in cuantum de
3.000 lei, iar plata acestuia va fi efectuata dupa aprobarea bugetului local pe anul 2021. Supus
la vot, proiectul de hotarare a fast adoptat cu 13 voturi "pentru".
Proiectul de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta pentru numitul Bacanu
Adrian a fast insotit de expunerea de motive a domnului primar nr.3567122.01.2021 , referatul
nr.3563 intocmit de domnul viceprimar si cererea depusa de numitul Bacanu Adrian. Ajutorul
de urgenta este in cuantum de 3.000 lei, iar plata acestuia va fi efectuata dupa aprobarea
bugetului local pe anul 2021. Supus la vot, proiectul de hotarare a fast adoptat cu 10 voturi
"pentru" si 3 voturi"impotriva" - Chiriches Viorel Lucian, Paiceanu Ion Cristian si Sica Ion.
Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Marin Walter
a fast insotit de expunerea de motive a domnului primar nr.3547/22.01.2021, ancheta sociala
nr.20/22.01.2021 si cererea depusa de numitul Marin Walter. Ajutorul de urgenta este in
cuantum de 3.000 lei, iar plata acestuia va fi efectuata dupa aprobarea bugetului local pe anul
2021. Supus la vot, proiectul de hotarare a fast adoptat cu 11 voturi "pentru" si 2 voturi
"impotriva" - Chiriches Viorel Lucian si Paiceanu Ion Cristian.
Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Mihai Florina
Casandra a fast insotit de expunerea de motive a domnului primar nr.3549/22.01.2021, ancheta
sociala nr.22/22.01.2021 si cererea depusa de numita Mihai Florina Casandra. Ajutorul de
urgenta este in cuantum de 3.000 lei, iar plata acestuia va fi efect ata du pa aprobarea bugetului
local pe anul 2021. Supus la vot, proiectul de hotarare a fast adoptat cu 11 voturi "pentru" si
2 voturi "impotriva" - Chiriches Viorel Lucian si Paiceanu Ion Cristian.
Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mihai Vasile
Madalin Busuioc a fast insotit de expunerea de motive a domnul i primar nr.3548/22.01.2021,
ancheta sociala nr.21/22.0 1.2021 si cererea depusa de numitul Mihai Vasile Madalin Busuioc.
Ajutorul de urgenta este in cuantum de 3.000 lei, iar plata acestuia va fi efectuata dupa
aprobarea bugetului local pe anul 2021. Supus la vot, proiectul de hotarare a fast adoptat cu
11 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva" - Chiriches Viorel Lucian si Paiceanu Ion Cristian.
Urmatorul proiect de hotarare este proiectul privind aprobarea Planului anual de actiune
privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova, pentru anul
2021. Acest proiect de hotarare a fast insotit de expunerea de motive inregistrata sub
nr.3557/22.01.2021 , raportul de specialitate intocmit de consilierul din cadrul
compartimentului Asistenta Sociala, precum si de Planul de actiune privind serviciile sociale
ce vor fi acordate la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova, in anul 2021. Acest proiect de
hotarare a fast adoptat in forma propusa cu 13 voturi "pentru".
Ultimul proiect de hotarare de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind
aprobarea planului de actiune de interes local conform Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pe an 12021. Proiectul de hotarare
este insotif de expunerea de motive nr.3558/22.01.2021 si lanul de lucru intocmit de
consilierul din cadrul compartimentului Asistenta Sociala. Supus la vot, proiectul de hotarare
este adoptat cu 10 voturi "pentru", 1 vot "impotriva" si 2 abtineri Paiceanu Ion Cristian si Sica
Ion.
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La sectiunea diverse:
1 Domnul Dobre Ion
consilier satesc: "de bugetat drumul catre
Sfacar(VINALCOOL) side amenajat fantana din satul Izesti".
2 Grupul de consilieri PRM a depus anexa la buletin 1 de vot, atasata prezentului
proces verbal.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in doua exemplare, din care unul se inainteaza la
Institutia Prefectului - Judetul Prahova.
SECRETAR GENERAL,
POPESCU SIMO~ALINA
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Anexa buletin vot , aferent sedintei Consiliului Local Baltesti din data
de 29.01.2021

Referitor la sedinta CL -HG3/2021privind prelu ngirea starii de

urgenta de pe teritoriul Romaniei nu prevede interzicerea desfasurarii
sedintelor de Consi li u Local la nici un articol si nici la cele 3 anexe cu
masuri.
Propunem ca sedintele, sa se desfasoare online, aca nu se pot
desfasura face to fa ce.

Numarul de proiecte din "lnvitatia de sedinta" nu corespund cu cele de
pe buletinul de vot (1 2 vs 13)
Pct 4 buletin vot -Grupul Consilieri PRM propune pe di Chiriches

Viorel
Pct 5 buletin vot- Referat incomplet- sa se precizeze expres ca

sau respectat t oate procedurile legale preva zute de Codul de
procedura fiscala .
Pct 7 buletin vot -Nu este semnat de catre Bacanu Adrian,
cererea de sol icitare ajutor.
Pct 12 buletin vot -Sunt putine obiective fata de nevoile

comu nitatii.Trebuie completat si extins-curatat santuri ,curatenie
,maturat stradal, in toata Comuna, nu doar central.

Pct 13 buletin vot
1. Conform cu hotararea 8336/16.12.2020 referitor la taxa zilnica

pentru utilizarea te mporara a locurilor publice si an ume:-depozitare de
material(10 RON mp/zi); Ale cui sunt placile de beto n din centrul satului

Podenii-Veachi ,ad use in lu na septembrie si daca se respecta hotararea
mai sus mentionata.
2. Achizitionarea de caruci oa re electrice pentru persoan ele cu
dizabilitati , din Com . Baltesti
3. Rezolvarea si stoparea depozitarii gunoaielor din satul Podenii Vechi( zona Mihai) si pe tot t eritoriul comunei Baltesti.
4. Cerem situatia nominala cu persoanele care beneficia za de ajutor
social pe raza comunei Baltesti.
5.Solicitam, ca toata documentatia sedintelor trimisa, sa nu fie
superficiala si cu erori.( ex pv 21.12.2020)

La problemele expuse mai sus, dorim raspuns Scris.
Grup Consilieri PRM:

SICA ION
CHI RI CHES VIOREL
PAI CEANU CRISTIAN

VA MULTUMIM
29.01.2021
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