
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 30.05.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.96 din  
24.05.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.2491 din 24.05.2019.
                 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-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 Planului Urbanistic Zonal i a Regulamentuluiș Dan .
de Urbanism – pentru introducerea suprafe ei de 1.504,65 mp în intravilanul localită ii ți cei 13 ți cei 13 
Băl ăte ti, în vederea construirii unei locuin e.ți cei 13 ș Dan . ți cei 13 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ini ierii elaborării PUZți cei 13   pentru introducerea 
suprafe ei de 15.000 mp în intravilanul comunei Băl ăte ti, jude ul Neam .ți cei 13 ți cei 13 ș Dan . ți cei 13 ți cei 13 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosin ă gratuită către DELGAZ-GRIDți cei 13 
SA a suprafe elor de teren de 4 mp i 1 mp din domeniul public al comunei.ți cei 13 ș Dan .

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adi ional la contractual de ți cei 13 
lucrăsi nr.3345/02.08.2018 încheiat cu executantul SC DANLIN XXL SRL.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de 
salubrizare a localităr ilor din jude ul Neam .ți cei 13 ți cei 13 ți cei 13 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii unor sume de bani pentru 
parohiile din comuna.

7. 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 Planului 
Urbanistic Zonal i a Regulamentului de Urbanism – pentru introducerea suprafe ei de 1.504,65 ș Dan . ți cei 13 
mp în intravilanul localită ii Băl ăte ti, în vederea construirii unei locuin e.ți cei 13 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-na primar – este vorba de d-l Gavriloae Mihai – pentru construire 
locuin ă.                                     ți cei 13 
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
cu 12 voturi “pentru”. D-l consilier Gavriloae Gheorghe nu votează deoarece 
este ruda de gradul I cu proprietarul.
                 Punctul 2 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea ini ierii ți cei 13 
elaborării PUZ  pentru introducerea suprafe ei de 15.000 mp în intravilanul comunei Băl ăte ti, ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .
jude ul Neamți cei 13 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-na primar – SC Bovis Media SRL  solicită înnfiin area unei ferme de ți cei 13 
vaci de lapte i anexe fiind necesară trecerea terenului în intravilanul comunei.ș Dan .
               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 aprobarea atribuirii în
folosin ă gratuită către DELGAZ-GRID  SA a suprafe elor de teren de 4 mp i 1 mp din ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .
domeniul public al comunei.
              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 – terenul este necesar pentru montare stâlpi de medie 
tensiune în vederea alimentării cu energie electrică Hală apar inând MOB ți cei 13 
METEOR SRL Băl ăte ti.ți cei 13 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 aprobarea 
încheierii unui act adi ional la contractul de lucrări nr.3345/02.08.2018 încheiat cu ți cei 13 
executantul SC DANLIN XXL SRL.
              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.     
               D-na primar –s- a fost aprobat încheierea unui act adi ional la contractul ți cei 13 
de lucrări în luna februarie, dar nu s-a finalizat i între timp au apărut alte ș Dan .
modificări fiind modificată suma ini ială.ți cei 13 
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.



               Punctul 5 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de salubrizare a localităr ilor din jude ul Neam .ți cei 13 ți cei 13 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 întocmit de secretarul comunei.     
               D-na primar – ADI ECO NEAMT   a trimis  Regulamentul serviciului de 
salubrizare pentru a fi avizat în edin a consiliului local. ș Dan . ți cei 13 
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
                Punctul 6 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocarii unor sume de bani pentru parohiile din comuna.
             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 Petrescu Maria, ef birou contabilitate.     ș Dan .
               D-na primar –  au fost repartizare câte 10.000 lei pentru fiecare parohie.
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
              Cereri:
              ADI  ECONEAMT prin adresa nr.383/30.05.2019 înaintează 
fundamentarea tarifelor distincte de salubrizare propusă de operatorul delegate, 
solicitând observa iile cu privire la tarife.ți cei 13 
              În urma discu iilor purtate consiliul local nu este de acord cu tarifele ți cei 13 
prezentate de  SC ROSSAL SRL Roman, operatorul delegat, acestea nu sunt 
fundamentate.  
              Cozma Anica – solicită acordarea unui ajutor pentru racordarea la re eauați cei 13 
de energie electrică a locuin ei deoarece nu are venituri.ți cei 13 
              Se va deplasa o comisie la fa a locului pentru a analiza posibilitatea ți cei 13 
racordării. 
              
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                         SECRETAR,
              CONSILIER, 

     Lapte  Dan                      ș Dan .                                              URSACHE   ELENA
 


