
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 29.08.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.137 din  
23.08.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.3804 din 23.08.2019.
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti to i cei 13ți cei 13  consilieri din 13 total.   
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier  Roban Ciprian-Andrei .
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosin ă gratuită către  S.C DELGAZ ți cei 13
GRID S.A  a terenului în suprafa ă de 1 mp – domeniul public al comunei. ți cei 13   

2. Proiect de hotărâre privind  neasumarea responsabilită ilor organizării  ți cei 13
procedurilor  Programului pentru coli al României  în perioada 2017-2023.școli al României  în perioada 2017-2023.

3. 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 darea în folosin ăți cei 13
gratuită  către   S.C  DELGAZ GRID S.A   a  terenului  în  suprafa ă  de  1  mp  –ți cei 13
domeniul public al comunei.   
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i școli al României  în perioada 2017-2023.
raportul  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  neasumarea 
responsabilită ilor organizării  procedurilor  Programului pentru coli al României  ți cei 13 școli al României  în perioada 2017-2023.
în perioada 2017-2023.
           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
           Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de școli al României  în perioada 2017-2023.
specialitate.      



               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
             Cereri- Ciudin Constantin Cozma Ion – crescători de animale au depus 
cererea nr.3231/2019 prin care solicita clarificare situa ie pă une Pietricica ți cei 13 școli al României  în perioada 2017-2023.
Bolovan închiriată de Băl ătescu Gheorghe .ți cei 13
               D-l consilier Vi elaru Mihai- țelaru Mihai- la licita ie a participat doar Băl ătescu ți cei 13 ți cei 13
Gheorghe care trebuie să respecte obliga iile stabilite prin contractți cei 13 .
               D-l viceprimar – până anul trecut le cerea la APIA proces-verbal de 
recep ie la lucrări.ți cei 13
               D-l consilier Vi elaru Mihaițelaru Mihai-  – obliga iile contractuale trebuie respectate,ți cei 13
dacă nu între in islazul contractul se reziliază.ți cei 13
               D-l viceprimar – discu ii de genul acesta apar de nenumărate ori. ți cei 13
                
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
              CONSILIER, 
    ROBAN CIPRIAN-ANDREI                                                                 URSACHE   ELENA
 


