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PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 28.01.2021 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al comunei 
Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.7 din 22.01.2021 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-l consilier local Asandei ș
Ioan. 
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind aprobat in 
unanimitate.
                 D-na primar – motivat de faptul că lipse te pre edintele de edin ă, propun alegerea ș ș ș ț
pre edintelui de edin ă  la punctul 1 al ordinei de zi. Proiectul de hotărâre privind închirierea ș ș ț
unui lot de pă une apar inând trupului de pă une Pietricica Bolovan a fost retras de pe ordinea deș ț ș
zi .
Astfel ordinea de zi va avea următoarea următorul cuprins. 
                Proiectul ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț
          2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al 
Comunei Băl ăte ti   în Adunarea Generală a Asocia iei de Dezvoltare ț ș ț
Intercomunitară AQUA NEAM .Ț
          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului  de ac iuni i de lucrări de ț ș
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de 
ajutor social.
          4. Proiect de hotărâre privind înlocuire  consilier local pentru consiliul de 
administratie coală.ș
          5. Proiect de hotărâre privind desemnare consilieri locali pentru comisia de 
verificare a lucrărilor executate pe pă unile comunale.ș
          Se propune includerea pe ordinea de zi :
         -  Proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării unui contract de 
închiriere pă une din domeniul privat al comunei.ș

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



edin ăș ț .
            Se propune pre edinte de edin ă d-l consilier local Bran Ilie. Supusă la vot ș ș ț
propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
            Pre edintele de edin ă Bran Ilie  preia conducerea edin ei.ș ș ț ș ț
           Punctul 2 al ordinei de zi – Proiect de  hotărâre privind  desemnarea 
reprezentantului de drept al Comunei Băl ăte ti   în Adunarea Generală a ț ș
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAM .ț 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 aprobare i raportul  de specialitate.ș
             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  aprobarea 
planului  de ac iuni i de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea ț ș
orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social.

        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
raportul 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 4 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind înlocuire  consilier 
local pentru consiliul de administratie coală.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
raportul de specialitate  i referatul de aprobare al primarului.ș
             Se propune d-l consilier local Platon Mihai-Giani, pentru consiliul de 
administra ie coală, înlocuindu-l pe d-l viceprimar Ciudin Mircea.ț 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 desemnare 
consilieri locali pentru comisia de verificare a lucrărilor executate pe pă unile ș
comunale.

   Comisiile de specialitate  au avizat favorabil proiectul de hotarare.
    D-l  viceprimar  face  următoarele  propuneri:  d-nii  consilieri  Vi elaruț
Cristian i ș

Timofte  Gheorghe.  A  doua  propunere:  d-nii  consilieri  locali  Savin  Mihai  iș
Grigora  Gheorghe-Eugen.ș
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobată
a prima propunere, cu unanimitate de voturi. 



               Punctul 6 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încetării unui contract de închiriere pă une din domeniul privat al comunei, chiria  ș ș
Nastasă Niculina, trupul Căprărie.
             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.
               Cereri: cetă eni de pe strada Rozelor sat Valea Seacă, solicită sprijin ț
pentru construire podet acces locuin e proprietate.ț
               D-l viceprimar – trebuie ajuta i, primăria va pune matarialele necesare.ț
               Întrebări, interpelări:
               D-l consilier Roban Mihai – drumul de la co are spre Catinca Tănase esteș
foarte rău.
               D-l consilier Timofte Gheorghe – trebuie puse aten ionări pe la poduri ț
pentru interzicerea aruncării gunoiului.
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                     SECRETAR GENERAL,
        CONSILIER LOCAL,
          BRAN  ILIE                                                                                        URSACHE   ELENA


