
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 18.12.2020 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al comunei 
Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.164 din 11.12.2020 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 Asandei Ioan.
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind aprobat in 
unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pentru ș
anul 2021.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i aș
devizului general, pentru realizarea obiectivului  de investi ie „Apărare de ț
mal pârâu Sărat, str. Lt. Iorgu i Virgil Popescu”, sat Băl ăte ti, ș ț ș
com.Băl ăte ti, jud.Neam .ț ș ț
3.Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere pă une, ș
proprietatea privată a comunei.
4.Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune teren din 
domeniul privat
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemniza iei lunare de care ț
beneficiază consilierii locali.

          Se propune includerea pe ordinea de zi :
         -  Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
         - Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare ce va func iona în ț ș ț
comuna Băl ăte ti în anul colar 2021-2022. ț ș ș

Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.
 Punctul 1 al ordinei de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

impozitelor i taxelor locale pentru anul 2021.ș
             Comisiile de specialitate  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 întocmit de d-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate i ș ș
referatul de aprobare al primarului.  



             D-na primar – impozitele i taxele locale din tablou au fost majorate cu ș
rata infla iei de 3,8 %.ț
             D-l consilier local Vi elaru Mihai – propun stabilirea cotei pentru ț
persoanele juridice de 0,4%, din anul 2012 nu a fost modificat impozitul , 
evaluările au crescut, a fost i un an greu.ș
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobat 
cu modificarea propusă pentru persoanele juridice a cotei de la 0,7% la 0,4%,
cu 9 voturi pentru i 4 ab ineri – d-nii consilieri Gavriloae Mihai, Ciudin ș ț
Mircea, Oprea Constantin i Roban Mihai.ș

      Punctul 2 al ordinei de zi – Proiect de  hotărâre privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici i a devizului general, pentru realizarea ș
obiectivului  de investi ie „Apărare de mal pârâu Sărat, str. Lt. Iorgu i Virgil ț ș
Popescu”, sat Băl ăte ti, com.Băl ăte ti, jud.Neam .ț ș ț ș ț

        Comisiile de specialitate  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 întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil urbanism i ș
referatul de aprobare al primarului.
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobat, 
în unanimitate de voturi.

     Punctul 3 al ordinei de zi – Proiect de  hotărâre privind  rezilierea unui
contract de închiriere pă une, proprietatea privată a comunei.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  i referatul de aprobare al primarului.ș
              D-l consilier local Vi elaru Mihai – cunosc situa ia, din suprafa a totală ț ț ț
doar jumătate se încadrează pentru subven ie la APIA. Pă unea trebuie scoasă la ț ș
licita ie.ț
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a  fost aprobat -
în unanimitate de voturi.

     Punctul 4 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind rezilierea unui 
contract 

de concesiune teren din domeniul privat.
             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  i referatul de aprobare al primarului.ș
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobat, 
în unanimitate de voturi.

   Punctul 5 al ordinei de zi- Proiect de hotărâre  privind stabilirea 
indemniza iei lunare de care beneficiază consilierii localiț .

   Comisiile de specialitate  au avizat favorabil proiectul de hotarare.



              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aproba 
cu 12 voturi pentru i un vot abtinere – consilier local Gavriloae Mihai.ș
               Punctul 6 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2020.
             Comisiile de specialitate  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
              D-na primar – sunt sumele care au venit prin hotărâre de guverm
             Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobat, 
în unanimitate de voturi.
               Punctul 7 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei ț
colare ce va func iona în comuna Băl ăte ti în anul colar 2021-2022. ș ț ț ș ș

             Comisiile de specialitate  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  a fost aprobat, 
în unanimitate de voturi.
               Întrebări, interpelări:
               D-l consilier Vi elaru Mihai – proiectul pentru canalizare în ce stadiu se ț
află?
               D-na primar – s-a reziliat contractul cu firma care a început lucrările, 
sperăm să găsim o firmă serioasă  care să poată duce lucrarea la final.
               D-l consilier Vi elaru Mihai – toate fazele de lucrări să treacă pentru ț
aprobare prin consiliul local
               D-l consilier Timofte Gheorghe – să fie pus sort pe strada Hameiului, se 
circulă foarte greu.
                D-na primar – nu este bun sortul, se lasă.
                D-l consilier Asandei Ioan- proiectul cu gazul în ce stadiu se află?
                D-l primar – a teptăm bugetul să vedem ce putem face, proiectul este ș
împreună cu alte localită i. S-a făcut o asociere din 3 comune. Noi vom avea ț
prioritate, vom face precontracte, trebuie 1500 utilizatori, se vor face studii geo. 
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                     SECRETAR GENERAL,
        CONSILIER LOCAL,
          ASANDEI IOAN                                                                               URSACHE   ELENA
 


