
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 24.06.2020 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.59 din 
18.06.2020 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 Platon Mihai-Giani, viceprimar.
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind   retragerea  Municipiului  Roman   din  cadrul  Asocia iei  deț
Dezvoltare  Intercomunitară  Aqua  Neam  i  modificarea  Actelor  Statutare  ale  Asocia iei  deț ș ț
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”.

2. Întrebări, interpelări.

Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
           Punctul 1 al ordinei de zi –  Proiect de  hotărâre privind  retragerea
Municipiului Roman  din cadrul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară Aquaț
Neam  i  modificarea  Actelor  Statutare  ale  Asocia iei  de  Dezvoltareț ș ț
Intercomunitară „AQUA NEAMT”.

        Comisiile de specialitate nu au avizat favorabil proiectul de hotarare.
             Se dă citire proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei  înso it de ț ț
referatul de specialitate  i referatul de aprobare al primarului.ș
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot nu a fost 
aprobat, to i  consilierii locali s-au ab inutț ț
              Cereri:
              D-l Ciudin Constantin domiciliat in com.Băl ăte ti, sat Valea Arini,ț ș
beneficiar de ajutor social solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru
repara ii la locuin ă.ț ț
               D-na primar – se va efectua ancheta socială i se va analiza situa ia.ș ț
            
               Întrebări, interpelări:
                D-l consilier Roban Mihai – proiectul pentru gaz în ce stadiu se află?
                D-na primar – încă nu se tie, proiectul este de transgaz.ș
                        



               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                         SECRETAR,
              CONSILIER, 
       PLATON MIHAI-GIANI                                                                 URSACHE   ELENA


