ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare din data de 28.11.2016
Lucrările şedinţei ordinare ale consiliului local au început la orele 9,00.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti un numar de 7 consilieri, lipsand motivati domnii consilieri: Filip
Gheorghe, Albu Vasile, Coropcianu Gabriel si Savin C-tin Marius.
La sedinta participa de drept primarul si secretarul comunei.
D-na secretar supune spre aprobarea consilierilor procesul verbal al şedinţei
anterioare care a fost studiat de toţi consilierii si nemaifiind obiecţiuni de făcut,
consilierii prezenti aproba procesul verbal al sedintei anterioare in unanimitate
de voturi.
Sedinta Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia Primarului
nr.370/23.11.2016.
D-na secretar arata ca deoarece d-ul Albu Vasile-presedinte de sedina-nu
s-a putut prezenta la sedinta de consiliul local, este necesar alegerea unui nou
presedinte de sedinta. D-ul primar roaga consilierii sa fie de acord ca noul
presedinte de sedinta sa fie ales pe o durata de 3 luni pentru a nu mai avea
probleme de genul acesta
D-nul consilier Leahu Gheorghe propune presedinte de sedinta pe d-ul
Mihalcea Emil pentru o perioada de 3 luni.
Consilierii sunt de acord cu propunerea formulata si aproba si proiectul de
hotarare in acest sens, in unanimitate de voturi.
D-ul presedinte de sedinta, Mihalcea Emil propune consilierilor
urmatorul proiect al ordinei de zi:
-Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii ACORDULUI DE
PARTENERIAT pentru realizarea proiectului ”REGIUNEA NORD-EST-AXA
RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI REABILITARE SI MODERNIZARE
DRUM STRATEGIC JUDETEAN BIRLAD- LAZA-CODAIESTI(DJ 245M,
DJ 247,DJ 246)”
Nu mai sunt alte propuneri privind ordinea de zi si consilierii o aproba
in unanimitate de voturi.
Se prezinta primul si singurul punct al ordinei de zi si se da cuvantul
d-nului presedinte al comisiei pentru a prezenta raportul comisiei de specialitate
care este favorabil iar raportul compartimentului de resort este prezentat de dnul Sahaidac Mihael– inspector in cadrul aparatului de specialitate. D-ul Primar
prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
incheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru realizarea proiectului
”REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI
REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN
BIRLAD- LAZA-CODAIESTI(DJ 245M, DJ 247,DJ 246)”
Dupa prezentarea materialului, consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.

D-ul primar doreste sa comunice consilierilor ca nu mai este cazul sa
semneze toti proprietarii sau mostenitorii acceptul pentru drum ocolitor la
podurile prinse in proiect a se construi, deoarece s-a gasit solutia unui drum
ocolitor si speram ca acest proiect sa treaca si sa se poata incepe lucrarile la
anul. Prezinta deasemeni drumul ocolitor intocmit de proiectanti.
D-ul consilier Leahu Gheorghe intreaba cum vom circula pe acel drum
care iese la Avicola deoarece e drum de pamant si in caz de ploi nu se mai poate
circula. D-ul primar arata ca are in plan pietruirea acelui drum pentru anul viitor,
insa acum sa vedem proiectul trecut ca solutii pentru acel drum se gasesc.
D-ul consilier Bunea Ioan arata ca e foarte bine ca se mai face si acest
drum judetean care traverseaza comuna ca e foarte important si necesar.
Nu mai sunt discutii si d-ul presedinte de sedinta supune spre
aprobare proiectul de hotarare iar consilierii il aproba in unanimitate de voturi
Deoarece dezbaterea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi s-a
epuizat iar consilierii nu mai doresc sa poarte alte discutii, d-ul presedinte de
sedinta multumeste consilierilor si invitatilor pentru prezenta si declara lucrarile
sedintei inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHALCEA EMIL
SECRETAR,
GHORGHITA AURELIA

