
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 18.02.2020 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.17 din  
11.02.2020 si prin convocare scrisă. 
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti 13 consilieri din  13 total. 
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier Gavriloae Gheorghe .
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:
1 .Proiect de hotărâre privind    aprobarea bugetului local pe anul 2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execu ie bugetară pentru ț
anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind   modificarea organigramei i a statului de func ii ale aparatului de ș ț
specialitate al primarului comunei Băl ăte ti.ț ș
4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei 
Baltatesti.
            Se propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre, având 
referatul de specialitate  i avizul comisiilor de specialitate.ș
5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea utilizării excedentului bugetului localîn cursul anului 
2020.
6.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea încetării unor contracte de concesiune teren.
           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 aprobarea 
bugetului local pe anul 2020.

        Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se dă citire proiectului de hotărâre ini iat de primarul comunei  înso it de ț ț
referatul de specialitate întocmit de d-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate i ș ș
referatul de aprobare a primarului.
             D-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate prezentă la edin ă, dă citire ș ș ț
referatului de specialitate:



- Bugetul de venituri – 9103 mii lei, cheltuielile de 14.136 mii lei din 
care între inere func ionare, bunuri i servicii, investi ii, asisten ă ț ț ș ț ț
socială

D-l consilier Savin Mihai – pentru cazuri sociale a fost prinsă sumă?
D-na contabil – s-au prins sume, în func ie de planul de achizi ii sau ț ț
contractele 

în derulare. 
              D-l consilier Vi elaru Mihai – pe strada Codrului sat Valea Arini nu am ț
în eles până unde se asfaltează?ț
                D-na primar – merge încă 50 m de la Deaconu Ion până unde ave i dvs. ț
pensiunea în construc ie. Neavând proiect nu s-a tiut cu exactitate suma.ț ș
                D-l consilier Vi elaru Mihai – banii se vor întoarce prin inpozitele i ț ș
taxele care se vor plăti. 
             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 aprobarea contului 
anual de execu ie bugetară pentru anul 2019.ț
             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             D-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate prezintă referatul de ș
specialitate, există excedent din sume ca avans de la proiecte- canalizare i ș
modernizare drumuri. Nu sunt datorii sau arierate.
               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 
organigramei i a statului de func ii ale aparatului de specialitate al primarului comunei ș ț
Băl ăte ti.ț ș
               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 – este nevoie de o persoană pentru salubrizare.
               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 Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Baltatesti.
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i ș
raportul  de 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  aprobarea utilizării 
excedentului bugetului local în cursul anului 2020.
              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 Petrescu Maria- ef birou contabil prezintă referatul.ș
               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 încetării 
unor contracte de concesiune teren.
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i ș
raportul  de specialitate.
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
               Cereri
               D-na secretar prezintă  Raportul cu privire la verificarea aspectelor 
semnalate prin memoriul nr.12686 din 19.11.2019 al Inspectoratului de Poli iei al ț
Jude ului Neam , înregistrat la Institu ia Prefectului – jude ul Neam  sub ț ț ț ț ț
nr.17867/26.11.2019, privind vânzarea apartamentelor de serviciu ale poli iei în ț
cazul comunei Băl ăte ti, apartamentul care a apar inut d-lui Rusu ț ș ț
Gheorghe(decedat) i vândut de către acesta în anul  2001 numitei Munteanu ș
Ionela. 
               Bogaciuc Tatiana – prin cererea nr.593/2020 solicită concesionarea 
terenului în suprafa ă de 268 mp.ț
                Se aprobă cele solicitate.
               Întrebări, interpelări
               D-l consilier Ciudin Vasile – cum merge treaba la salubrizare?
               D-na primar – s-a început activitatea, se merge pe teren pentru declara ii, ț
în luna ianuarie s-a diminuat cantitatea de gunoi, au fost 40 tone. Sta iunea i ț ș
Conservfruct să rămână la Rossal cu plata. Pentru selectiv s-a discutat cu o firmă 
care va lua gratuit gunoiul i vor aduce saci. Cu Rossalul va fi la cerere. ș            
         
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                           SECRETAR,
              CONSILIER, 
    GAVRILOAE GHEORGHE                                                                 URSACHE   ELENA


