ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare din data de 16.03.2016
Lucrările şedinţei ordinare ale consiliului local au început la orele 9,30.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti un numar de 10 consilieri, lipsand nemotivat d-ul Ciohodaru Ion.
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.85/10.03.2016.
D-na secretar anunta consilierii ca mandatul presedintelui de sedinta a
expirat si este necesar alegerea unui nou presedintre de sedinta.
D-ul consilier Coropcianu Vasile propune ca presedinte de sedinta pe
d-nul Mihalcea Ioan.Consilierii nu mai au alte propuneri si sunt de acord cu
propunerea formulata materializata in proiectul de hotarare cu care consilierii
sunt de acord si aproba proiectul de hotarare in unanimitate de voturi.
D-nul consilier Mihalcea Ioan - presedinte de sedinta - propune
consilierilor urmatorul proiect al ordinei de zi:
1.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de
venituri si cheltuieli pe luna martie ;
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului unei burse si
numarul acestora;
4.-Prezentarea Raportului de activitate al Primarului comunei Balteni pe
anul 2016
Se prezinta 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-na
Hutu Liliana – referent contabil. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la
proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe luna martie ;
Dupa prezentarea materialului de la punctual doi al ordinei de zi ,
consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.
D-ul Primar roaga pe d-na contabila sa explice consilierilor mai pe larg
in ce consta rectificarea. D-na contabila explica consilierilor ca initial in bugetul
local au fost prevazute sume pentru cheltuieli legate de alegerile locale,respectiv
suma de 50.000 insa avand in vedere ca in acest an sumele sunt suportate din
bugetul statului, suntem nevoiti sa repartizam aceste sume la alte capitole ,
deasemeni s-a facut o analiza a incasarilor unde avem suma de 21.500 lei carora

trebuie sa le dam si lor o destinatie si astfel am repartizat 15000 lei pentru
achitarea facturilor restante la diverse unitati, 4000 pentru salarii deoarece nu
au ajuns banii pe total an cand am facut bugetul, la situatii de urgenta 1500 lei
pentru materiale si alte actiuni, 5000 lei pentru asigurari la microbuzul scolar, si
5000 lei pentru tichete sociale.
Din fondul de rulment de 85000 lei am repartizat pentru centu cultural
12750 lei, 10.000 la constructia bisericii si deasemeni mai avem de achitat
facturi la cetrala termica de la Centru cultural, deasemeni am mai dus la
asistentii personali suma de 11.000 lei deoarece am mai avut incadrari si suma
initiala nu a fost suficienta si am mai repartizat suma de 2750 pentru ajutoare de
urgenta, deoarece am acordat un ajutor recent si e posibil sa mai fie pana la
sfarsitul anului .
D-ul consilier Coropcianu Vasile intreaba daca vom mai repartiza bani la
centru cultural , ori ajunge aceasta suma , fiindca in ultima perioada tota am dat
aici bani. D-ul primar arata ca s-a cam ajuns la final cu toate lucrarile.
D-ul consilier Grecu Vasile intreaba daca alegerile au ramas tot intr-un
singur tur, fiindca daca ar fi doua se cheltuie mai mult din bugetul statului. D-ul
primar raspunde ca da, doar un singur tur, insa cheltuielile sunt limitate, exista
facuta repartitie pentru fiecare partid politic si se lasa cu sanctiuni daca se
depaseste suma stabilita.
La acest punct al ordinei de zi nu mai sunt discutii si 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.
Se prezinta 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-na
Hutu Liliana – referent contabil. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la
proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului unei burse si numarul
acestora.
Consilierii sunt rugati sa ia cuvantul .
D-ul consilier Leahu Gheorghe, roaga pe d-ul primar sa dea citire si la
tabelul cu elevii care beneficiaza de bursele scolare, iar dupa prezentarea acestui
tabel arata ca daca copii invata si acordarea burselor e legala, nu are nimic
impotriva.
D-ul Coropcianu Vasile luand cuvantul arata ca sunt copii buni, insa sunt
si copii obraznici si inca de cand sunt mici, nu mai exista respect pentru cadru
didactic, sau pentru oamenii in varsta, considera ca trebuie ca parintii sa-si
asume un rol important in educarea copiilor lor.
Ceilalti consilieri nu mai doresc sa ia cuvantul si d-ul presedinte de
sedinta, supune spre aprobare proiectul de hotarae de la punctul trei al ordinei
de zi, care este aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul patru al ordinei de zi d-ul presedinte de sedinta da cuvantul dului primar pentru a prezenta Raportul de activitate pe anul 2015.
D-ul Coropcianu Vasile doreste sa readuca in discutie mizeria care
domneste in satul Balteni Deal dar si in alte sate ale comunei, fiindca nu
intelege de ce nu se iau odata masuri cu cei certati cu legea.
D-ul viceprimar arata ca tocmai a inceput curatenia comunei cu
beneficiarii legii 416 si vor ajunge in toate ulitele satelor.

Avand in vedere ca in timpul sedintei de consiliu local a venit si d-ul
Boghiu Gheorghe – presedintele ACA care doreste sa aduca in discutie cateva
aspecte, i se da cuvantul .
D-ul Boghiu Gheorghe in cuvantul sau arata ca incepand din acest an nu
mai poate declara la APIA terenul concesionat si doreste anularea contractului
de concesiune fiindca daca vor veni cei de la Curtea de Conturi il va pune sa
plateasca redeventa stabilita prin hotarare de consiliu local.
D-ul primar arata ca sa mai avem un pic de rabdare, sa vedem ce
informatii mai primim de la APIA si in caz contrar vom anula acel contract.
Deoarece discutiile s-au epuizat, d-ul presedinte de sedinta multumeste
consilierilor si invitatilor pentru prezenta si declara lucrarile sedintei inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHALCEA IOAN
SECRETAR,
GHORGHITA AURELIA

