
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 12651/29.07.2019

PROCES-VERBAL

Incheiat astdzi, 26.07.2019, in qedinla publici ordinara a Consiliului
Local al comunei Bdleqti, Ia care particip a B consilieri locali in functie
( lipsind doamna consilier local Dovlete Maria si domnul consilier local
Aninoiu Constantin) si delegatii satesti Andritoiu Vasile si Stamatescu
Stefan .

,-- $edinla Consiliului--Laeal-a-fost-eonvoeatd de primarul c9@ne4
domnul jr. TINGIIREANU MADALIN-ION, in temeiul dispoziliilor
art.l33, alin.(1), art.I34 gi art.I38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispozilia nr. 431/Ig.07.Z0Ig,
adusd la cunoqtinld publicd prin afigare pe panoul avizier din incinta
Consiliului Local gi Primdriei comunei.

In baza prevederilor Dispozifiei amintite si in temeiul prevederilor
art.I34 si art.I42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu adresa ff. 12230/19.07.2019 au fost convocali sd
participe la qedinld consilierii locali in functie iar cu adresa nr.
I223I/I9.07.2019 au fost invitati sa participe la sedinta delegatii satesti .

Lucrdrile qedintei publice a Consiliului Local au fost deschise la orele
14:00 de cdtre domnul presedinte de sedinta ANTONESCU ILIE care arata:
doamnelor gi domnilor consilieri, stimali invitali, permiteli-mi sd deschid
lucrdrile gedintei publice ordinare a Consiliului Local Baleqti, avAnd in
vedere cd, este ora 14:00, ora pentru care am fost convoca{i, la sedinta
participand Primarul comunei Balesti, UNGUREANU MADALIN-ION.
Baldovin Constantin-cristi, secretarul comunei Bdleqti.

Preqedintele de $€di4a, ,eonsilier ANTONESCU ILIE
pro-i-eetuluiordiuiidezi-suplinientatastfell

da pitire
.__--



Nr.
crt.

1.

DENUMIRE
PROIECT DE HOTARARE/

PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

Ungureanu Meddlin-Ion, primarul comunei;

economici ai obiectivului de investitie ,, Extindere retea de gaze

naturale in satul Cornesti, com. Balesti". Ini[iator: lJngureanu

MAddlin-Ion, primarul comunei;

2.

a
J. Pr"i..t de hotdrdre privind aprobarea modului de intocmire

registrului agricol. Iniliator: IJngureanu Mdddlin-Ion, primarul

comunei;

a

4. are privind aprobareaRegulamentului de

orgarizare si functionare a Pietei Agroalimentare din comuna Balesti,

iud. Gori. Initiator: Ungureanu MddAhn-Ion, primarul comunei;

5. p-iect de hotdr6re privind aprobarea sumelor necesare

desfasurarii manifestarilor prilejuite de - -
=ffi€comunei Balesti". tnili Ion, primarul

comunei:
6. Ptoiect de hotdrAre privind aloc area sumelor necesare pentru

or ganizar e a mani fe stari I or de di c at e,,Zrlei Internati onal e a P er s o ane I o r

Varstnice" . Iniliator: IJngureanu MAdaHn-Ion'

7. proiect a. ftoturate privind conferirea "Diplomei de fidelitate"

familiilor care au implinit 50 de ani de cdsdtorie neintreruptd'

Initiator: Ungureanu MAdAhn-Ion, primarul comunei'

8. DIVERSE:
-SOLICITARE CUMPARARE, TERE,N CONCESIONAT LI]CEAN
ION;
.ACT ADITIONAL CONTRACT DE CONCESII-INE, C.S.

ENERERGE,TI CIANUL ( $ IRINEA SA)

PESTE ORDINEADE ZI:
rivind aprobarea indicatorilor tehnico.

economici ai obiectivului de investitie ,,Executie subtraversari la

reteaua de canalizare in satul Ceauru, comuna Balesti, judetul Goi.
Initiator: U uMddalin- ule-omunei;

Pffi privind aprobarea executiei bugetelor

comunei pe cele doua sectiuni. Inifiator: IJngureanu MAddlin-Ion,

rimarul comunei;
Informare concediu Primar:--



-:
Preqedinte de qedinfa, consilier ANTONESCU ILIE
de zi suplimentata. Ordinea de zi este aprobata cu

respectiv 13 voturi pentru .

Se supune spre aprobare procesul-verb al aI gedinlei anterioare, se aproba cu

unanimitate de voturi, respective 13 voturi pentru.

Punctul I de pe ordinea de zi aprobatd,:

1. I Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local. Inifiator:
IJngureanu MAdAHn-Ion, primarul comunei;

: supun la vot ordinea
unanimitate de voturi.

consilier local ANTONESCIJ ILIE : avtzele pe

daca sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot
pentru este adoptata Hotdrdrea privind rectificatea

Preqedinte de gedinfd,

comisii fiind favorabile,
proiectul, cu 13 voturi
bugetului local.

Trecem la punctul II de pe ordinea de zi aprobatd :

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investitie ,,, Extindere retea de gaze

naturale in satul Cornesti, com. Balesti". Ini{iator: Ungureanu

Mdddhn-Ion, primarul comunei;

Preqedinte de qedinld, consilier local ANTONESCU ILIE : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot
proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptata Hotdrdrea privind aprobarea

noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,, Extindere
retea de gaze naturale in saful Cornesti, com. Balesti".

Trecem la punctul III de pe ordinea de zi aprobatd :

3. Proiect de hotdr6re privind
registrului agricol. Iniliator:
comunei;

aprobarea modului de intocmire a

Ungureanu Mddehn-Ion, primarul

Cons. local Malescu Toma:
electronrca .

Cons. local Carstea Vasile
proprietate neinregistrate in

este obligatorie tinerea registrului in forma

: compartimentul agricol detine titluri de

registrul agricol, sa- se- gaseasca o solutie pe



=.

langa adrese la care nu se raspunde, sunt multe persoane care au titiu de

proprietate dar nu sunt ridicate si declarate la Registrul agricol.

Preqedinte de gedin!6, consilier local ANTONESCU ILIE '. avtzele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot

proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptata hotdr6rea privind aprobarea

modului de intocmire a registrului agricol.

Trecem la punctul IV de pe ordinea de zi aprobatd :

4. Pioiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare a Pietei Agroalimentare din comuna Balesti,

iud. Gori. Initiator: IJngureanu Mad6lin-Ion, primarul comunei;

Cons. local Horcea Daniel: cine raspunde de ptata?

Primarul comunei Balesti: Grecu.

Cons. local Horcea Daniel solicita punerea la dispozitie a fisei postului si a

pontaj ului d--lui Grecu.
Pregedinte de gedinJa, consilier local ANTONESCU ILIE : avtzele pe

comisii fiind favorabile, dac a mai sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la

vot proiectul, cu 11 voturi pentru si doua abtineri ( domnii consilieri locali

Horcea Daniel si Popescu Andrei-Marius) este adoptata hotdrdrea privind

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei

Agroalimentare din comuna Balesti, j.td. Gorj

Trecem la unctul V de ordinea de zi a robatd :

Cons. local Malescu Toma: sumele sunt mici.
primarul comunei Balesti: la urmatoarea rectificare din august vom face

propunerile corespunzrtoar e.

Cons. local Carstea Vasile : primarul si-a facut evaluarea necesarului.

Cons. local Malescu Toma: se doreste achizitionarea de vest9 de

antrenament silumanarl
Preqedinte de qedinla, consilier local ANTONESCU ILIE : avizele pe

comisii fiind favorabile, dacamai sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la

vot proiectul, cu I 1 voturi pentru si doua abtineri( domnii consilieri locali

Horcea Daniet si Popescu Andrei-Marius) este adoptata hot[rdrea privind

Proiect de hotdrdre privind aprobarea sumelorProiect de hotdrfire pnvmd aprobarea sumelor necesare

desfasurarii manifestarilor prilejuite de "Ztlele comunei Balesti".

Ini{iator: IJngureanu MAdAnn-Ion, primar"l



aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor prilejuite de "ZiIele
comunei Balesti".

Trecem la punctul VI de pe ordinea de zi aprobatd, :

6. Proiect de hotdrdre privind alocarea sumelor necesare pentru
or ganizar ea mani fe stari I or de dic at e,,Z7Iei Internati onal e a P ers o ane lor
Varstnice" . Iniliator: Ungureanu Madalin-Ion, primarul comunei;

Preqedinte de qedinfd, consilier local ANTONESCIJ ILIE : avizele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot
proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind alocarea
sumelor necesare pentru organizarea manifestarilor dedicate ,,ZrIei
Internationale a Persoanelor Varstnice" .

Trecem la punctul VII de pe ordinea de zi aprobatd :

7. Proiect de hotdr6re privind conferirea "Diplomei de fidelitate"
familiilor care au implinit 50 de ani de cdsdtorie neintrerupta. Iniliator:
Ungureanu MddAlin-Ion, primarul comunei;

Pregedinte de gedin{d, consilier local ANTONESCU ILIE : avizele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot
proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind conferirea
"Diplomei de fidelitate" familiilor care au implinit 50 de ani de cdsdtorie
neintreruptd.

Trecem la punctul VIII de pe ordinea de zi aprobatd :

DIVERSE:
S QL-I C ITARE C I]NIP-ARARE TEREN C ONC E S I ONA T

-ACT ADITIONAL CONTRACT DE CONCESIUNE C.S.
ENERERGE,TICIA IRINEASA



Cons. local Malescu Toma: dl. Lucean a cumparatde la o persoanaftzica

un teren si a obtinut o cencesiune de la primaria Balesti'
pregedinte de qedin{d, consilier local ANTONESCU ILIE : consilierii

locali isi exprima acordul privind vafizarea terenului concesionat de primarie

catre dl. Lucean .

Consilierii locali sunt informati cu privire la propunerea semnarii unui act

aditional la contractul de comodat nr. 12869114.08.2018 incheiat cu

Asociatia clubul sportiv Energeticianul, in sensul schimbarii denumirii in

Asociatia clubul Sportiv Viitorur pandurii rg-Jiu, cu sediul in Tg-Jiu, str'

Tudor vladimirescu, nr. 37, presedinte zgrtpcea Nicolae Alin, respectiv in

sensul completarii art.3 cu lilerele h,ij, dupa cum urmeaza: h) sa plateasca

utilitatile ( apa, curent); i) sa repare orice stricaciuni survenite pe durata

folosirii efective a stadionului si a spatiilor care tin de incinta stadionului;

j)ru intretin abazasportiva pe perioada folosirii acesteia ( tuns gazon, marcaj

stadion, curatenie , etc).

Trecem la punctul IX de pe ordinea de zi aprobatd :

Cons. local Malescu Toma: este o suma prea mlca .

pregedinte de gedinld, consilier local axroxESCU ILIE '. avtzele pe

comisii fiind favorabile, dac a mar sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la

vot proiectul, cu 1 3 voturi pentru este adoptata hotdr drea privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici ar obieciivului de investitie ,,Executie

subtraversari la reteaua de canartzare in satul ceauru, comuna Balesti,

judetul Gorj.

Trecem la punctul X de pe ordinea de zi aprobat[ :

Cons. local Horcea Daniel: sa se treacamii lei in tabel'

pregedinte de gedinla, consilier rocar ANTONE,SCIJ ILIE, '- avtzele pe

comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe proiect, nu, atunci supun la

vot proiectul , cu 13 voturi pentru este-adoptata hotdrdrea privind aprobarea

executiei bugetelor .o*,rrr.i pe cere doua sectiuni. S-a luat la cunostinta

atorilor tehnico-economici

ar obiectivului de investitie ,,Executie subtraversari la reteaua de

cartahzare in satul Ceauru, comuna Balesti, judetul Gorj. Iniliator:

Unsureanu Mdda[n-Ion, primarul comunet;

cutiei bugetelor comunei Pe

cele doua sectiuni. Iniliator: IJngureanu Madalin-Ion, primarul

comunei;



*;. -.

Informarea privind efectuarea concediului de odihna de catre Primar in

perioad a 29 .07-09. 0 8 a. c. si continutul Disp ozitiei nr . 461 124 .07 .20 17 .

Acestea fiind spuse declar inchisa sedinta de lucru a Consiliului Local

Balesti din data de26.07.201g, drept pentru care am incheiat prezentul

proces-verbal in doud exemplare, din care 1 exemplar la dosar qi 1 exemplar

pentru a fi afiqat pe panoul ivizier din incinta Consiliului Local qi Primdriei

comunei.

SEC
Baldovin C tin Cristi

P


