ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 27.02.2019 in sedinta “ ordinara” a Consiliului Local al
comunei Baltatesti.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.47 din
22.02.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.806 din 22.02.2019.
La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul
comunei se constata ca sunt prezenti 12 consilieri din 13 total.
D-na primar deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
Presedinte de sedinta d-l consilier Anghel Mariana.
Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind
aprobat in unanimitate.
Proiectul ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre privind completarea REGULAMENTUL INTERN al
aparatului de specialitate al primarului Unitatii Administrativ Teritoriale
BĂLŢĂTEŞTI, Judeţul Neamţ.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
privind analiza de risc la securitatea fizică.
3. Proiect de hotărâre privind aprobare majorare sumă deviz ofertă pentru
obiectivul de investiții  „ii „Modernizare drumuri de interes local în comuna
Bălții  „ăteștim județul Neamțtim județii  „ul Neamții  „”.
4.Întrebări, interpelări.
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata în forma propusă în
unanimitate de voturi.
Punctul 1 al ordinei de zi – Proiect de hotărâre privind completarea
REGULAMENTUL INTERN al aparatului de specialitate al primarului Unitatii
Administrativ Teritoriale BĂLŢĂTEŞTI, Judeţul Neamţ.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei, precum si
referatul de
specialitate.
Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat
in “unanimitate” de voturi.
Punctul 2 al ordinei de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de prestări servicii privind analiza de risc la securitatea
fizică.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare
Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei știm județul Neamți referatul de
specialitate.
D-na primar – avem ofertă de la o firmă dar este cam mare de 1200 lei.
Vom mai cere oferte.
Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat in
“unanimitate” de voturi.
Punctul 3 al ordinei de zi- Proiect de hotărâre privind aprobare majorare
sumă deviz ofertă pentru obiectivul de investiții  „ii „Modernizare drumuri de interes
local în comuna Bălții  „ăteștim județul Neamțtim județii  „ul Neamții  „”(încheiere act adiții  „ional la contractul de
lucrări nr.3345/02.08.2018 încheiat cu executantul SC DANLIN).
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei știm județul Neamți referatul de
specialitate.
D-na primar – se va încheia un act adiții  „ional la contractul de lucrări,
modificarea a intervenită în urma majorării salariilor în construcții  „ii știm județul Neamți alte scumpiri.
Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat
in “unanimitate” de voturi.
Cereri:
Părinții  „ii elevilor de la Școala Bălțătești și Scoala Valea Seacă solicită coala Bălții  „ăteștim județul Neamțti știm județul Neamți Scoala Valea Seacă solicită
sprijin pentru organizarea unui Ansamblu , respectiv decontarea transportului
profesorului organizator.
S-au aprobat cele solicitate.
Întrebări, interpelări.
D-na primar – vă rog să completații  „i tabelele cu cetății  „enii din comună
pentru gaz.
D-l consilier Viții  „elaru Mihai – la întocmirea bugetului să prindeții  „i sume
pentru înfrumuseții  „area comunei
D-na primar – vom face mai multe lucrări după canalizare, care va trece
prin centrul comunei.
D-l consilier Asandei Ioan- de ce nu se fac demersuri pentru măsurători
cadastrale în comună
D-na primar – nu vine nici un specialist să facă măsurători cu 60 lei/ha.A
fost depus pe SEAP.
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

ANGHEL MARIANA

SECRETAR,

URSACHE ELENA

