
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 30.01.2020 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.10 din  
23.01.2020 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. Lipse te motivat d-lș
consilier Vi elaru Mihai.ț
                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 organigramei i a statului de func ii aleș ț
aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti.ț ș .

2. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.58/16.12.2019, privind stabilirea impozitelor i taxelor locale.  ș

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ac iuni i de lucrări de ț ș
interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor 
social.

4. Întrebări, interpelări.
           Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata  în forma propusă în 
unanimitate de voturi.     
            La edin ă participă cetă eni din comună care solicită clarificări ș ț ț
privind racordarea la apă potabilă  strada Măce ului sat Valea Arini i  ș ș
tarifele la salubrizare. 
            D-l pre edinte de edin ă propune sa fie discutate problemele ș ș ț
cetă enilor.ț
            D-l Ciudin Adrian, cetă ean din satul Valea Arini – am vorbit la Apa ț
Serv i mi-au spus că depinde de primărie.ș
            D-l viceprimar – în anul 2016-2017 a fost depus Masterplanul fiind 
proiect i pentru această stradă, nu se pot depune două proiecte, se suprapun, ș
nu este eligibil.



            D-na primar – nu puteti trage apa de capul vostru. Nu te preia Apa 
Serv.
            D-l consilier Gavriloae Gheorghe – vom găsi solu ia i vă anun ăm.ț ș ț
            D-l Măriu a Ioan, cetă ean – problema gunoiului, tarifele sunt prea ț ț
mari, fa ă de alte primării.ț
             D-na primar – nu s-au aprobat pre urile deoarece nu am avut edin a de ț ș ț
consiliu, nu a fost ini iat proiect de hotărâre vreau să hotărâm acum dacă rămânem ț
pe tarife sau mergem pe taxă. Cantitatea de gunoi este de 80 tone pe lună. Au venit 
diferite adrese de la ADI ECO Neam  prin care ni s-a propus aprobarea tarifelor, nuț
stabilim  noi tarifele. Nu vreau să fiu jicnită, am venit să fac ceva bun , oricând dau
rela ii, pun hârtiile pe masă. Dacă vom scădea cantitatea de gunoi  vom plăti mai ț
pu in, factura trebuie plătită altfel ne blochează conturile. Trebuie colectat cât mai ț
mult selectiv. Deci vom merge pe taxe, vom incasa gunoiul la primărie, vom face 
edin ă extraordinară de îndată pentru data de 3 februarie 2020 fiind stabilite ș ț

următoarele taxe: - 70 lei/an – gospodării formate dintr-o persoană, 140 lei/an – 
pentru două persoane, 200 lei/an – gospodării 3 persoane  i 250 lei/an gospodării ș
patru sau mai multe persoane.     

 Punctul 1 al ordinei de zi – Proiect de    hotărâre privind aprobarea 
organigramei i a statului de func ii ale aparatului de specialitate al primarului ș ț
comunei Băl ăte ti.ț ș

        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 secretarul comunei i referatul de aprobare. ș
             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  pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.58/16.12.2019, privind stabilirea impozitelor i ș
taxelor locale.  
             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se prezintă proiectul de hotărâre,  referatul de aprobare  al primarului 
comunei, precum i referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei.   ș
               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 
Planului de ac iuni i de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncăț ș
a beneficiarilor de ajutor social
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i ș
raportul  de specialitate.
                        



               Întrebări, interpelări
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

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


