
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 27.06.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.107 din  
21.06.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.2899 din 21.06.2019.
                 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  rectificarea bugetului local pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafe e de teren din domeniul ți cei 13 

privat 
al comunei.

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei 
suprafe e de teren din domeniul privat al comunei  în favoarea numitei Iacob-ți cei 13 
Strungaru Liliana.

4    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.70  din  21.12.2016privind  
 atribuirea i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor ș Dan .
activită i   componente ale serviciului de salubrizare a unită ilor administrativ-ți cei 13 ți cei 13 
teritoriale membre ale  Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM ”, ți cei 13 Ț”, 
din Zona 3, jude ul Neamți cei 13 ți cei 13 

5.  Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ă.ș Dan . ș Dan . 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 – Proiect de hotărâre privind  rectificarea 
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 ș Dan . modificările 
intervenite la buget, s-au luat 10 mii lei de la transporturi sumă disponibilă după 
încheierea contractului de consultan ă achizi ie buldoexcavator  i s-au tranferat la ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .
Cap. Servicii de dezvoltare publică – pentru plată studiu fezabilitate pentru proiect 
Alimentare cu gaze naturale. 
              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 vânzarea unei 
suprafe e de teren din domeniul privat al comunei.ți cei 13 
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i studiul  de ș Dan .
oportunitate.      
               D-na primar – cumpărarea a fost solicitată de d-l Mo ă ăianu Ion, terenul ți cei 13 ți cei 13 
a fost evaluat valoarea totală fiind de 11.272 lei, a fost întocmită documenta ia ți cei 13 
cadastrală.  
               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 transmiterea 
dreptului de concesiune asupra unei suprafe e de teren din domeniul privat al ți cei 13 
comunei  în favoarea numitei Iacob-Strungaru Liliana.
              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 – construc ia a fost cumpărată de d-na ți cei 13 Iacob-Strungaru 
Liliana domiciliată în mun.Ia i, fiind necesară transmiterea i dreptului de ș Dan . ș Dan .
concesiune. A fost întocmită evaluarea terenului fiind stabilită redeven a la l ți cei 13 
leu/mp/an. 
              D-l consilier Vi elaru Mihai propune redeven a de 1,20 lei/mp/an.   ți cei 13 ți cei 13 
              Se da citire proiectul de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  in 
“unanimitate” de voturi, cu modificarea redeven ei de la 1 leu/mp la 1,20 lei/ței de la 1 leu/mp la 1,20 lei/
mp.

        Punctul 4 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr.70  din  21.12.2016 privind atribuirea i încheierea contractului Delegarea prin ș Dan .
concesiune a gestiunii unor activită i   componente ale serviciului de salubrizare a ți cei 13 
unită ilor administrativ-teritoriale membre ale  Asocia iei de Dezvoltare ți cei 13 ți cei 13 
Intercomunitară ”ECONEAM ”, din Zona 3, jude ul NeamȚ”, ți cei 13 ți cei 13 
              Comisiile de specialitate nu  avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă expunerea de motive a primarului comunei i referatul de ș Dan .
specialitate, precum i adresele înaintate de ADI  ECONEAMT.ș Dan .



               D-l viceprimar aduce la cuno tin ă consilierilor ceea ce s-a discutat la ș Dan . ți cei 13 
edin ele Adunării Generale a Zonei 3. Sunt de părere să vină un reprezentant  al ș Dan . ți cei 13 

SC ROSSAL SRL la următoarea edin ă de consiliu i să prezinte detaliat fi ele de ș Dan . ți cei 13 ș Dan . ș Dan .
fundamentare.
               D-l consilier Vi elaru Mihai – nu putem supune aprobării tarifele ți cei 13 
prezentate, să amânăm aprobarea, nu în elegem propunerile cu care au venit. ți cei 13 
               În urma discu iilor purtate plenul autorită ii deliberative locale amână ți cei 13 ți cei 13 
adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea tarifelor propuse de ADI 
ECONEAMT apreciind că este necesar ca la edin a din luna iulie să fie prezent unș Dan . ți cei 13 
reprezentant de la SC ROSSAL SRL pentru a prezenta detaliat fi ele de ș Dan .
fundamentare care au stat la baza  stabilirea noilor tarife precum i modul de ș Dan .
colectare.
               Punctul 5 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind alegerea 
pre edintelui de edin ă.ș Dan . ș Dan . ți cei 13 
               D-l Asandei Ioan – propune pe d-l consilier Roban Ciprian-Andrei.
              Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu 12 voturi pentru. 
              Cereri:
              D-l Vi elaru Vlad – administrator  al SC Agristic SRL Băl ăte ti solicit ți cei 13 ți cei 13 ș Dan .
acceptul pentru a depozita în zona islazului Pietricica Bolovan pământul rezultat în
urma excava iei pensiunii pe care o construie te.ți cei 13 ș Dan .
              Consiliul local a aprobat cele solicitate.
               Întrebări, interpelări.
               D-l consilier Roban Mihai – drumurile pe arnă trebuie făcute deoarece ți cei 13 
nu se poate circula. Pe strada Florilor sunt arse mau multe becuri. Oprea Aurica 
solicită să fie scoasă apă din beci. Lucrările la canalizare nu au fost începute. 
                        
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
              CONSILIER, 

           Lapte  Dan            ș Dan .                                                                        URSACHE   ELENA


