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PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 25.02.2021 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al comunei 
Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.30 din 19.02.2021 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.
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind aprobat in 
unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea a două  loturi  de pă une apar inând  ș ț
domeniul privat al comunei.

2. Proiect de hotărâre privind desemnare consilieri locali pentru evaluare secretar general 
comună.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  de analiză i acoperire a ș
riscurilor pe anul 2021.

          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  închirierea a două  
loturi  de pă une apar inând  domeniul privat al comunei.ș ț

       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 aprobare i raportul  de specialitate.ș

   D-l consilier local Grigora  Gheorghe-Eugen- propun perioada ș
contractului să 

fie de 7 ani.
             D-na primar – legea nu dă voie mai pu in de 7 ani i  maxim 10 ani. ț ș
             D-l consilier Vi elaru Cristian- pentru pă unea Pietricica-Bolovan pre ul deț ș ț
pornire de 100 lei/ha/an este prea mare.
             D-na primar – s-a făcut raport de evaluare i a rezultat acest pre  i în ș ț ș
func ie de amenajamentul pastoral.ț



             Se desemnează consilierii locali pentru comisia de evaluare: Vi elaru ț
Cristian, membru titular i Savin Mihai, membru supleant.ș
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot  a fost aprobat, 
cu 8 voturi pentru i 5 ab ineri- Savin Mihai, Grigora  Gheorghe-Eugena, ș ț ș
Roban Ciprian-Andrei, Oprea Constantin i Timofte Gheorghe.ș
              Punctul 2 al ordinei de zi – Proiect de  hotărâre privind  desemnare 
consilieri locali pentru evaluare secretar general comună.

        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 aprobare i raportul  de specialitate.ș
             Se desemnează consilierii locali pentru comisia de evaluare – Vi elaru ț
Mihai i Oprea Constantinș
             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 analiză i acoperire a riscurilor pe anul 2021.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 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 aprobarea încetării 
unui contract de închiriere pă une din domeniul privat al 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
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.
               Cereri: Telekom solicită închirierea a 2 mp teren pentru amplasare 
cabinet ONU – în vederea mutării echipamentelor din spa iul Câminului cultural. ț
               Întrebări, interpelări:
               
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        
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