
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 24.10.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.167 din  
17.10.2019 si prin convocare scrisă. 
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti 12 consilieri din 13 total. Lipsește d-l 
consilier Roban Mihai    
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier  Vițalaru Constantin .
                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 aprobarea organigramei, numărului de personal și

a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bălțătești.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea P.U.Z și R.L.U pentru introducerea 
suprafeței de 15000 mp teren în intravilanul comunei Bălțătești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor lucrări.
5. 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 și 
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 aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bălțătești
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.



               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei și raportul de 
specialitate.   
                D-na secretar – principalele modificări ale organigramei sunt: funcția de 
secretar devine secretar general, funcția de consilier ocupată de Roman Valentina-
Alina devine consilier achiziții publice, se înființează postul contractual de șofer II 
în cadrul Compartimentului gospodărire comunală necesar pentru buldoexcavator.
              D-l consilier Vițelaru Mihai – persoana care se angajează să aibă un pic de
experiență,  cu un pic de vechime
               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 P.U.Z
și R.L.U pentru introducerea suprafeței de 15000 mp teren în intravilanul comunei
Bălțătești
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei și 
raportul  de 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 
realizării unor lucrări.
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei și raportul de 
specialitate.      
               D-na primar – au depus cereri cetățenii de pe strada Văii au apa trasă prin
grădini. Ar trebui și ei ajutați, au rămas izolați.
              D-l consilier Vițelaru Mihai –pentru celelalte lucrări nu este nevoie de 
aprobare prin hcl?
              D-na primar – va fi întocmit deviz  urmând a fi supus aprobării. 
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
               Întrebări, interpelări
               D-l consilier Asandei Ioan – lucrările la drumuri mai continuă?
               D-na primar – vor continua

               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        
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