ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare din data de 29.08.2016
Lucrările şedinţei ordinare ale consiliului local au început la orele 14.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti toti cei 11 consilieri.
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.228/22.08.2016. D-ul consilier Leahu Gheorghe - presedinte de sedinta propune consilierilor urmatorul proiect al ordinei de zi:
1.-Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care sa reprezinte
UAT Balteni in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare
Intercomunitara a judetului Vaslui;
2.-Proiect de hotarare privind privind aprobarea modificarilor la Actul
Constitutiv si al Statutului, urmare a modificarilor componentei membrilor
Consiliului Director, la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile
Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care este membru
asociat;
3.-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Balteni in Adunarea Generala a Asociatiei
pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul
Negresti, judetul Vaslui
4.-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Balteni în Adunarea generala a Actionarilor la Asociaţia pentru
dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu
apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
judetul Vaslui, la care este membru asociat
5.- Proiect de hotarare privind rectificarera bugetului de venituri si
cheltuieli pe luna august 2016;
6.- Raport de activitate pe semestrul I al SVSU Balteni. Nu mai sunt
alte propuneri privind ordinea de zi, si consilierii o aproba in unanimitate de
voturi.
D-ul primar intervine si arata ca este necesar sa fie adaugat in proiectul
ordinei de zi si prezentarea Raportului Curtii de Conturi primit la noi la data de
27.06.2016. Consilierii locali sunt de acord cu includerea acestui punct in
ordinea de zi.

Se supune spre aprobare proiectul ordinei de zi si consilierii il aproba in
unanimitate de voturi
Se prezinta primul 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 d-nul
Sahaidac Mihael– inspector in cadrul aparatului de specialitate. D-ul Primar
prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind desemnarea
persoanei care sa reprezinte UAT Balteni in Adunarea Generala a Asociatiei
pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui;
Dupa prezentarea materialului de la primul punct, consilierii sunt rugati
sa ia cuvantul.
Pentru inceput d-ul primar doreste sa comunice consilierilor ca avand
in vedere alegerile care au avut loc la data de 5 iunie 2016, exista un nou
consiliu local iar o parte din primari au fost inlocuiti si acestia erau reprezentanti
in aceste asociatii intercomunitare, si de aceea este necesar sa adoptam alte
hotarari.
D-ul consilier Leahu Gheorghe intreaba daca mai cotizam la aceste
asociatii. D-ul primar ii raspunde d-ului consilier ca anual cotizam la fiecare din
asociatiile la care suntem membru.
D-ul consilier Savin C-tin Marius intreaba cu ce ne ajuta faptul ca
suntem membri in aceste asociatii? D-ul primar ii raspunde d-ului consilier ca
ne ajuta atunci cand avem proiecte de implementat iar in momentul cand se va
finaliza groapa de gunoi de la Rosiesti vom incheia contract cu ei pentru
ridicarea gunoaielor menajere de la populatia comunei.
Nu mai sunt alte intrebari si d-ul presedinte de sedinta supune spre
aprobare proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi, care este
aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi 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 d-nul
Sahaidac Mihael– inspector in cadrul aparatului de specialitate. D-ul Primar
prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarilor la Actul Constitutiv si al Statutului, urmare a modificarilor
componentei membrilor Consiliului Director, la Asociaţia pentru dezvoltare
intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui,
la care este membru asociat;
Dupa prezentarea materialelor consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.
D-ul consilier Savin Neculai intreaba de ce s-au facut modificari si in Consiliul
Director al asociatiei. D-ul primar ii raspunde ca si la nivelul consiliului
judetean au fost modificari in urma algerilor locale si este necesar sa modificam
Actul constitutiv si Statutul asociatiei fiindca consiliul director este altul.
Ceilalti consilieri nu mai doresc sa ia cuvantrul iar d-ul presedinte de sedinta
supune spre aprobare proiectul de hotarare de la punctul doi al ordinei de zi,
care este aprobat in unanimitate de voturi.
Sedinta de consiliul local continua cu punctul trei 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 d-nul Sahaidac Mihael– inspector in cadrul aparatului de
specialitate. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Balteni
in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile
Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui.
Consilierii sunt rugati sa ia cuvantul dupa prezentarea materialului de la
punctul trei al ordinei de zi.
D-ul consilier Filip Gheorghe arata ca este de acord cu proiectul de
hotarare adica sa ii acordam mandatul special d-ului primar fiindca dumnealui a
mai fost la sedintele asociatiei si stie mai bine decat un consilier local, ce
probleme trebuie sa ridice.
D-ul Bunea Ioan este de acord cu antivorbitorul sau si cu propunerea ca
d-ului primar sa-i acordam mandatul special la aceasta asociatie.
Nu mai sunt alte disutii si d-ul presedinte de sedinta supune apre
aprobare proiectul de hotarare de la punctul trei, pe articole,care este aprobat in
unanimitate de voturi.
Incontinuare se prezinta materialul de la punctul patru 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 d-nul Sahaidac Mihael– inspector in cadrul aparatului de
specialitate. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Balteni în Adunarea
generala a Actionarilor la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de
utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui. Dupa
prezentarea materialului consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.
D-ul consilier Bunea Ioan arata ca nici nu mai incape discutii ca mergem
cu aceeasi propunere care este in proiectul de hotarare adica d-ul primar sa fie
reprezentantul consiliului local in aceasta adunare.
D-ul consilier Leahu Gheorghe arata ca e bine sa mearga dumnealui
peste tot fiindca cunoaste mai bine problemele cu care s-au confruntat pana
acum la toate aceste asociatii.
Ceilalti consilieri nu mai doresc sa ia cuvantul si d-ul presedinte de
sedinta supune apre aprobare pe articole, proiectul de hotarare de la punctul
patru,care este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezinta matrerilaul de la punctul cinci 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 d-na Hutu Liliana– referent contabil in cadrul aparatului de
specialitate. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind rectificarera bugetului de venituri si cheltuieli pe luna august 2016;
Se da cuvantul consilierilor. D-ul consilier arata ca e foarte bine ca cei
de la scoala au castigat in instanta unele drepturi salariale iar acum trebuie
rectificat bugetul cu sume ce trebuie data la profesori, insa ar fi bine ca si gradul
de promovabilitate al elevilor sa fie dupa masura drepturilor lor.
D-na consilier Marin Matei Virginia intreaba daca dupa rectificarea
de buget se vora aduce integral banii pentru persoanele cu handicap. D-na

contabila raspunde ca dupa calculele facute ar fi o mica diferenta de aproximativ
300 lei la fiecare persoana, insa cu siguranta luna viitoare vom ajunge la zi cu
banii lor.
La acest punct nu mai sunt alte discutii si d-ul presedinte de sedinta
supune apre aprobare pe articole, proiectul de hotarare de la punctul cinci al
ordinei de zi,care este aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul sase al ordinei de zi se da cuvantu d-ului Vlaga
Romica,responsabil SVSU pentru a prezenta materialul de la acest punct.
Consilierii nu doresc sa mai ia cuvantul si arata ca e bine ca nu sunt
evenimente de aceasta natura la comuna noastra.
Incontinuare d-ul primar prezinta Raportul Curtii de conturi si arata ca
asa cum rezulta si din sinteza raportului, in urma controlului s-a gasit 12 aspecte
negative pentru care s-au dispus masuri de indeplinit iar la data intocmirii
acestui raport erau indeplinite un numar de 11 masuri ramanand cea de a
douasprezecea masura care consta in recuperarea de catre mine ca primar a
prejudiciului de 6926 lei reprezentand combustibil consumat in plus fata de cota
stabilita. D-ul primar arata ca in cel mai scurt timp va achita intreaga suma insa
trebuie sa inteleaga toti consilierii ca daca am alergat cu masina peste tot, am
facut tot pentru comunitate si pentru realizarea anumitor proiecte, insa cu cota
stabilita chiar nu se putea face nimic.Dupa acest discurs,d-ul primar roaga
consilierii locali sa ia cuvantul.
D-ul consilier Leahu Gheorghe luand cuvantul arata ca e bine ca s-au
dus la indeplnire majoritatea masurilor stabilite de aceste organe, fiindca este tot
spre binele comunei noastre, si daca d-ul primar arata ca se va realiza si ultima
masura e foarte bine, fiindca vor mai veni in control si nu e bine sa nu facem
ceea ce ne stabilesc, fiindca aceste masuri sunt date tot pentru respectarea
anumitor legi.
D-ul consilier Filip Gheoerghe este de acord cu cele prezentate si arata
ca in general organele curtii de conturi vor gasi nereguli, fiindca nu se poate ca
pe parcursul unui an sau a doi ani sa nu faci vreo ilegalitate, uneori chiar fara
voie, insa e bine ca se vor duce toate la indeplinire.
Deoarece dezbaterea proiectelor de hotarari 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,
LEAHU GHEORGHE
SECRETAR,
GHORGHITA AURELIA

