
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 10.04.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.67 din  
05.04.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.1708 din 05.04.2019.
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti to i cei 13ți cei 13  consilieri.   
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier  Lapte  Dan .ș Dan .
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii ș Dan . ți cei 13

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti. ți cei 13 ș Dan .
3. Proiect de hotărâre privind aprobare Deviz general reactualizat – rest de 

executat “Modernizare drumuri in localitatea Băl ăte ti, amenajare ți cei 13 ș Dan .
sistematizare verticală parcare la Scoala cu clasele I-VIII –Băl ăte ti, ți cei 13 ș Dan .
comuna Băl ăte ti, jude ul Neam ”.ți cei 13 ș Dan . ți cei 13 ți cei 13

4.  Proiect de hotărâre privind aprobare  sumă reactualizată pentru investi ia ți cei 13
“Înfiin are re ea de canalizare i sta ie de epurare în comuna Băl ăte ti “. ți cei 13 ți cei 13 ș Dan . ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .

5. 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  aprobarea 
bugetului local pe anul 2019.
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de ș Dan .
specialitate.      
               D-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate prezintă principalele capitole ș Dan .
din bugetul pe anul 2019.



               Fa ă de anul trecut am primit un pic mai  mult, s-a schimbat  modul de ți cei 13
alocare a sumelor   la asisten ă socială – asisten i personali i indemniza ii lunare. ți cei 13 ți cei 13 ș Dan . ți cei 13
La proiectele în derulare avem nevoie de cofinan ări – canalizare, modernizare ți cei 13
drumuri de interes local, achizi ia i dotare cămin cultural, achizi ie ți cei 13 ș Dan . ți cei 13
buldoexcavator. Au fost luate în calcul cheltuielile pentru salarizare i func ionareș Dan . ți cei 13
              D-l consilier Vi elaru Mihai – vroiam să readuc aminte de înfrumuse area ți cei 13 ți cei 13
comunei în centrul civic. 
              D-na contabil Petrescu- se vor face contracte de achizi ii pentru flori i ți cei 13 ș Dan .
altele.
              D-l consilier Vi elaru Mihai – pentru culte s-au prins sume?ți cei 13
               D-na primar – s-au prins sume în buget dar în urma cererilor pe care le 
vor depune bisericile vom veni cu un proiect de hotărâre pentru  repartizare sume.
              D-l consilier Vi elaru Mihai – a treia situa ie- la asisten ă socială dacă s-ar ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13
putea primi  sponsorizări.
              D-na contabil Petrescu – noi nu avem serviciu de asisten ă socială ți cei 13
acreditat, nu oferim servicii sociale, avem compartiment pentru presta ii sociale.ți cei 13
              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 
organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de specialitate al primarului ș Dan . ți cei 13
comunei Băl ăte ti. ți cei 13 ș Dan .
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de ș Dan .
specialitate.      
               D-na primar – modificările intervenite de la ultima aprobare, postul de 
ofer a fost ocupat, iar  postul de consilier juridic în organigramă a fost subordonat ș Dan .

secretarului, modificare solicitată de Curtea de Conturi.
               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 Deviz 
general reactualizat – rest de executat “Modernizare drumuri in localitatea 
Băl ăte ti, amenajare sistematizare verticală parcare la Scoala cu clasele I-VIII –ți cei 13 ș Dan .
Băl ăte ti, comuna Băl ăte ti, jude ulți cei 13 ș Dan . ți cei 13 ș Dan . ți cei 13
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de ș Dan .
specialitate.      
               D-l consilier Vi elaru Mihai – nu este adevărat ceea ce motivează ei cu ți cei 13
cre terea salariului în construc ii  se modifică devizul, impozitarea la salariu este ș Dan . ți cei 13
mai mică. Se folosesc de acest pretext, ordonan a de urgen ă îi ajută mai mult, dar ți cei 13 ți cei 13
având în vedere faptul că sunt pu ini constructori, aprobăm sumele majorate, în ți cei 13
fa a legii sunt motiva i.ți cei 13 ți cei 13



              D-na primar – sunt primari care nu au aprobat i au pierdut proiectele.ș Dan .
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
              Punctul 4 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind  aprobare  sumă 
reactualizată pentru investi ia “Înfiin are re ea de canalizare i sta ie de epurare în ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13 ș Dan . ți cei 13
comuna Băl ăte ti “.ți cei 13 ș Dan .
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de ș Dan .
specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil urbanism.     
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
               Cereri – D-l Ciudin Vasile solicită concesionarea sau cumpărarea 
terenului în suprafa ă de  467 mp, intravilan sat Băl ăte ti necesar pentru extindere ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .
activitate.  
               Se va verifica în teren posibilitatea concesionarii având în vedere că în 
acea zonă va trece canalizarea.
              Întrebări, interpelări –
              D-l consilier Roban Mihai – ar trebui puse flori i în fa a Oficiului po tal. ș Dan . ți cei 13 ș Dan .
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
              CONSILIER, 

             Lapte  Dan                   ș Dan .                                                               URSACHE   ELENA


