
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 16.12.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.191 din  
09.12.2019 si prin convocare scrisă. 
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti to i cei ț 13 consilieri. 
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier  Vi alaru Constantin .ț
                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 stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anulș

2020.
3. Proiect de hotărâre privind  alegerea pre edintelui de  edin ă.ș ș ț
4. Întrebări, interpelări.

Se propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de 
hotărâre, având raportul de specialitate i avizele comisiilor de specialitate:ș

- Proiect de hotărâre privind   modificarea Hotararii Consiliului Local 
nr.74/18.12.2015privind  aprobarea inventarului  bunurilor reevaluate din domeniul
public si privat al comunei

- Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
către

Compania Jude eană APA SERV ț
- Proiect de hotărâre privind incadrarea terenului in suprafata  de 360 mp 

aferent 
retelei de alimentare cu apa, in categoria celor pentru care nu se datoreaza impozit 
pe teren.

Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare colare ce va func iona în ț ș ș ț
comuna Băl ăte ti în anul colar 2020-2021.ț ș ș
           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.

              D-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate prezintă raportul de ș
specialitate - au fost diminuate sumele alocate pentru Extindere retea apă str.Văii 
Valea Seacă i s-a suplimentat cu suma de 44,60 mii lei   pentru repara ii curente ș ț
Cămin Cultural Băl ăte tiț ș
               D-l consilier Vi elaru Mihai – la iluminatul festiv stăm foarte prost fa ă deț ț
alte comune,  pentru 31 decembrie s-au votat 25.000 lei trebuiau doar jumătate, de 
restul să fie procurate istala ii pentru iluminatul festiv.ț
               D-na primar – alte comune au cheltuiei foarte multi bani, noi nu ne-am 
permis a fost nevoie de sume pentru proiectele în derulare.
                D-l consilier Savin Mihai – ne-am putea gospodări măcar pe centru să fie
frumos.
              D-na contabil – s-au cheltuit bani pentru proiecte, nu sunt bani pentru alte 
cheltuieli. Anual s-au alocat fonduri pentru iluminatul festiv.
             D-l consilier Ciudin Vasile – în 3 ani nu s-au făcut schimbări la iluminatul 
festiv     
             D-l viceprimar – noi am în eles despre ce este vorba se pot îmbunătă i.       ț ț
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost  votat în 
“unanimitate” de voturi.
                 Punctul 2 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind  stabilirea 
impozitelor i taxelor locale pentru anul 2020.ș
             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se prezintă proiectul de hotărâre i referatul de aprobare  a primarului ș
comunei.    
             D-na  Petrescu Maria, ef birou contabilitate prezintă raportul de ș
specialitate. Impozitele i taxele locale cuprinse în tabloul anexa 1 au fost indexate ș
cu rata infla iei de 4,6% fa ă de cele pentru anul 2019. Cotele procentuale  au ț ț
rămas la acela i nivel fa ă de anul trecut. ș ț
               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 modificarea 
Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015privind  aprobarea inventarului  
bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i ș
raportul  de specialitate.



              D-na primar -  A fost finalizată investi ia Extindere re ea alimentare cu ț ț
apă str.Văii sat Valea Seacă urmând a fi inclusă în inventarul domeniului public al 
comunei, gestiunea va fi delegată către Compania Jude eană Apa Serv iar terenul ț
aferent de 360 mp va fi scutit de la plata impozitului pe teren.       
              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 delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa către Compania Jude eană APA SERV ț
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de ș
specialitate.       
               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 încadrarea 
terenului in 

suprafata  de 360 mp aferent retelei de alimentare cu apa, in categoria celor pentru 
care nu se datoreaza impozit pe teren.
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de ș
specialitate.       
               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 re eleiț
colare ș

colare ce va func iona în comuna Băl ăte ti în anul colar 2020-2021.ș ț ț ș ș
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de ș
specialitate.       
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.

     Punctul 7 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind  alegerea 
pre edintelui ș

de  edin ă.ș ț
               D-l Gavriloae Gheorghe este propus pre edinte de edin ă pentru ș ș ț
următoarele 3 luni – ianuarie, februarie, martie 2020.
                Cereri- Panait Maria- Mihaela solicită acordarea unui ajutor de urgen ă ț
pentru  finalizarea construc iei casei de locuit.ț
               D-l viceprimar – nu vor primi ei banii se vor lua materiale.
               D-l consilier Ciudin Vasile – eu îi pot ajuta să-l angajez pe so  la firmă.ț
               D-l consilier Savin Mihai – îi putem ajuta cu lucruri materiale.



               În urma discu iilor s-a hotărât a se stabili suma în func ie de buget i ț ț ș
ini iat proiect de hotărâre. ț
               Întrebări, interpelări
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
            CONSILIER,      
    VI ALARU CONSTANTIN                                                               URSACHE   ELENAȚ


