
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 28.03.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.61 din  
22.03.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.1342 din 22.03.2019.
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti to i cei 13 ți cei 13 consilieri.   
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-na consilier  Anghel Mariana.
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:
1  Raportul primarului privind starea economică, socială i de mediu a comunei și de mediu a comunei 
Băl ăte ti pentru anul 2018.ți cei 13 și de mediu a comunei 
2.  Informare cu privire la atributiile  i obliga iile ce le revin  ale ilor locali în și de mediu a comunei ți cei 13 și de mediu a comunei 
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
3   .Proiect de hotărâre privind  stabilirea componen ei echipei mobile,   pentru ți cei 13 
interven ia de urgen ă în cazurile de violen ă domestică.ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării P.U.Z pentru introducerea 
suprafe ei de 1.504,65 mp în intravilanul satului Băl ăte ti. ți cei 13 ți cei 13 și de mediu a comunei 
5.  Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ăși de mediu a comunei și de mediu a comunei ți cei 13 
6 . Întrebări, interpelări
      
      Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata  în forma propusă în 
unanimitate de voturi.                    
              Punctul 1 al ordinei de zi – D-na primar Acozmei Emilia prezintă 
Raportul  privind starea economică, socială i de mediu a comunei Băl ăte ti pentruși de mediu a comunei ți cei 13 și de mediu a comunei 
anul 2018.
                  Punctul 2 al ordinei de zi-  Secretarul comunei Ursache Elena – 
prezintă Informarea cu privire la atributiile  i obliga iile ce le revin  ale ilor localiși de mediu a comunei ți cei 13 și de mediu a comunei 
în conformitate cu prevederile legale in vigoare i le înmânează domnilor consilieriși de mediu a comunei 
câte un exemplar.



              Punctul 3 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind  stabilirea 
componen ei echipei mobile,   pentru interven ia de urgen ă în cazurile de violen ă ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13 
domestică
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de și de mediu a comunei 
specialitate.      
               
              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  aprobarea 
elaborării P.U.Z pentru introducerea suprafe ei de 1.504,65 mp în intravilanul ți cei 13 
satului Băl ăte ti. ți cei 13 și de mediu a comunei 
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de și de mediu a comunei 
specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil urbanism.     
               D-na primar – terenul este situat în punctul Coasta Părului,  fiind 
proprietatea d-nei Gavriloae Elena-Cristiana i inten ionează să construiască o și de mediu a comunei ți cei 13 
locuin ă.ți cei 13 
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
cu 12 voturi pentru, d-l Gavriloae Gheorghe nu participă la vot deoarece 
proprietara terenului este nora acestuia  i conform art.46 din Legea și conform art.46 din Legea 
nr.215/2001 nu poate lua parte la adoptarea hotărârii.
               Punctul 5 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind alegerea 
pre edintelui de edin ăși de mediu a comunei și de mediu a comunei ți cei 13 .
               Se propune ca pre edinte de edin ă d-l consilier Lapte  Dan. Supusă și conform art.46 din Legea și conform art.46 din Legea ță d-l consilier Lapteș Dan. Supusă și conform art.46 din Legea 
la vot propunerea a fost aprobată cu 12 voturi pentru 
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
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