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PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 28.04.2020 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.41 din  
21.04.2020 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 devizului reactualizat pentru obiectivul de 
investiție „Modernizare drumuri în localitatea Bălțătești, amenajare și sistematizare 
verticală, parcare la Școala cu clasele I-VIII Bălțătești, jud.Neamț”, rest executat. 

2. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgență.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
4. Întrebări, interpelări.

            Se propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre, având 
referatul de specialitate  și avizul comisiilor de specialitate.
5.  Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului  local pe anul 2020..
6.  Proiect de hotărâre privind  alocarea unor sume de bani parohiilor din comuna.
           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 devizului 
reactualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri în localitatea Bălțătești, 
amenajare și sistematizare verticală, parcare la Școala cu clasele I-VIII Bălțătești, jud.Neamț”, 
rest executat.

        Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se dă citire proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei  însoțit de 
referatul de specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, referent specialitate 
urbanism și amenajarea teritoriului și referatul de aprobare a primarului.
             D-na primar – suma a fost prinsă în buget pentru investiție.
             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  acordarea unui ajutor 
de urgență.
             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se prezintă raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei și avizat
de șef birou contabilitate. 
              D-l viceprimar – ajutorul a fost aprobat mai mult pentru copii.
               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 rectificarea 
bugetului local pe anul 2020.
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei și 
raportul  de specialitate întocmit de șef birou contabilitate.
               D-na primar – a fost primită suma de 30 mii lei, dar s-a diminuat cu 14 
mii lei. Din restul de 16 mii lei  au fost achiziționate materiale sanitare și  
dezinfectanți. 
               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  alocarea unor 
sume de bani pentru parohiile din comuna.
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei și 
raportul  de specialitate întocmit de șef birou contabilitate.
               D-na primar – au făcut cerere aceste două parohii, iar în toamnă  vor fi 
acordate sume și pentru celelalte doua parohii. Ziua comunei în acest an nu se mai 
organizează iar banii vor fi redirecționați.
               D-l consilier Vițalaru Constantin – să fie achiziționate tablete pentru 
copii.
               D-na primar – pentru tablete vor fi folosiți banii alocați pentru dansuri 
populare care nu se vor mai organiza.
               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  alegerea președintelui
de ședință.
               D-l consilier Asandei Ioan propune președinte de ședință pe d-l 
viceprimar Paton Mihai – Giani, iar d-l consilier Vițelaru Mihai îl propune pe d-l 
Asandei Ioan.
               Supusă la vot prima propunere a fost ales președinte de ședință pentru 
următoarele 3 luni d-l viceprimar Platon Mihai-Giani.    
               Întrebări, interpelări



               D-l consilier Ciudin Vasile –  canalizare pe stradă la d-l Ailincăi?
               D-na primar-  lucrarea este în derulare.
               D-na consilier Anghel Mariana, miercurea nu îmi ia gunoiul selectiv de la
poartă?
               D-na primar – voi informa persoana care se ocupă
           
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

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


