
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 24.09.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.144 din  
19.09.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.4222 din 19.09.2019.
                 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 rectificarea bugetului local pe anul 2019.
2. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  actului  constitutiv  şi  statutului

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
3. Proiect  de  hotărâre  privind   desemnare  consilieri   pentru  Consiliul  de

Administratie al Scolii Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare
si Asigurare a Calitatii in Invatamant

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor 
care alcatuiesc domeniul  privat al comunei.  

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 70 din 21.12.2019 privind 
atribuirea i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activită i componente ale serviciului de salubrizare a unită ilor ți cei 13 ți cei 13
administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei de Dezvoltare ți cei 13
Intercomunitară ”ECONEAM ”, din Zona 3, jude ul NeamȚ”, din Zona 3, județul Neamț ți cei 13 ți cei 13.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ă.și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
7. Întrebări, interpelări.

           Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata  în forma propusă în 
unanimitate de voturi.                    

1. 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 referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
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  modificarea 
actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
NEAMŢ”
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
specialitate.      
               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 desemnare
consilieri   pentru  Consiliul  de  Administratie  al  Scolii  Gimnaziale  Baltatesti  si
pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
raportul  de specialitate.      
               D-l consilier Vi elaru Mihai – propun să rămână aceea i consilieri de anulți cei 13 și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
trecut. Pentru Consiliul de administra ie – Anghel Mariana i Asandei Ioan, iar ți cei 13 și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
pentru CEAC Roban Ciprian-Andrei.
              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 inventarului 
reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul  privat al comunei.   
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
specialitate.      
               D-na primar – s-a actualizat  inventarul domeniului privat al comunei. 
               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 modificarea HCL nr. 70 
din 21.12.2019 privind atribuirea i încheierea contractului Delegarea prin și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
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”, din Zona 3, județul Neamț ți cei 13 ți cei 13.
              Comisiile de specialitate nu au avizat  proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
specialitate.  
               D-l viceprimar – a fost edin ă la Târgu Neam  cu toate primăriile din și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13 ți cei 13
Zona 3. Fundamentarea privind numărul de persoane a fost mai mare fa ă de ți cei 13
realitate. Au un mod de calcul. 



               D-l consilier Vi elaru Mihai – ar trebui să stabilescă un pre  pentru ți cei 13 ți cei 13
gunoiul  menajer i un pre  pentru reciclabil. Au venit firme care pe gunoiul și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
reciclabil dau ei bani. Se câ tigă bani pe gunoiul reciclabil    și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
               Se da citire proiectului de hotarare, consilierii locali nu au aprobat 
tarifele propuse  i amână adoptarea unei hotărâri. și amână adoptarea unei hotărâri. 
              Punctul 6 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind alegerea 
pre edintelui de edin ă.și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
               Se propune pre edinte de edin ă pentru următoarele 3 luni – d-l consilier și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
local Vi alaru Constantin.ți cei 13   
             Cereri- D-l Ursache Ioan din sat Valea Seacă – solicită cale de acces la 
locuin ă pe islazul comunal Zâmbre ti.ți cei 13 și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
               Consiliul Local  este de acord cu cele solicitate, întocmirea 
documenta iilor urmând a se realiza conform legisla iei în vigoare.ți cei 13 ți cei 13
               Întrebări, interpelări
               D-l consilier Ciudin Vasile – nu avem apă
               D-l viceprimar – la ultima edin ă  pre edintele de la ADI Aqua Neam   și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13 și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
ne-a  comunicat faptul că trebuie făcute sesizări scrise cand apar probleme. Trebuie
făcute i investi ii.și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii ți cei 13
                D-l consilier Gavriloae Mihai – drumul spre Tinoasa 
                D-l consilier Ciudin Vasile – canalizarea în ce stadiu este?
                D-l viceprimar – se lucrează în condi ii grele. ți cei 13

               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

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


