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CONSILIUL LOCAL
Nr. 9330127.05-2019

PROCES.VERBAL

Incheiat asrdzi, 24.0s.2019, in qedinla publicd ordinara a

consiliului Local al comunei Bileqti , ra care particip6 cei 14

consilieri locali in functie si delegaiii satesti Andritoiu Vasile si

Stamatescu Stefan .

$edinla consiliului Local a fost convocati de primarul

comunei, domnul jr. LTNGUREANIJ MADALIN-ION, in temeiul

dispoziliilor art.39, art.42,alin. (1), art'68,-alin' (1) $ art'l 15' alin'

(1), lit.a din Legea nr.2r5l200i privind .administralia 
publicd

local6, republ rcatd, cu modificdrile qi ro-pletdrile ulterioare, prin

Dispozilia nr. 33g/1 7.05.20!9, adus6 la cunoqtinla publica prin

afiqare pe panoul avrzier din incinta consiliului Local gi Primiriei

comunei.
in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul

prevederilor urt.sg din Legea m2151200r privind administralia

publica local6, republ rcat6, cu modific[rile si completdrile

ulterio are, cu adresa nr. 8948120.05 .2019 au fost convocali s6

participe la qedin!6 consilierii locali in funclie raf cu adresa nr'

gg4g120.05 .201g aufost convocati sa participe la sedinta delegatii

satesti iar in temeiul arr".52 au fost invitali sd asiste la lucrdrile

gedinlei ordinare publice a consiliului Local reprezentanli ar

Instituliei prefectului Judelul Gorj qi ar consiliului Judelean

God, cu adresele nr. g95 0120.05.2019, respectiv nr.

89s r120.0s.2019.
Lucr6rile qedinlei publice a Consiliului Local au fost deschise

la orele 14:00 de c6tre domnul presedinte de sedinta MAGDOIU

sLvIU-cosMIN care arata: dou-nel0r gi domnil0r consilieri,



sdma$ inyitali, permiteli-mi sd deschid lucrdrile qedinlei publice

ord.inare a Consiliului Local Bdlegti, avAnd in vedere cd este ora

l.f:00, ora pentru care am fost convocali, la sedinta participand
primarul comunei Balesti, UNGIIREANIJ MADALIN-ION,
Baldovin Constantin-Cristi, secretarul comunei B6leqti, Popescu

Nicolae dir. adj. SC UTIL LOCAL SRL Balesti, Tudorescu

Dragos, sef Politia Locala Balesti,

pregedintele de qedin!6, consilier MAGDOIIJ SILVIIJ-

COSMIN da citire proiectului ordinii de zi suplimentat astfel:

DENUMIRE
PROIECT DE HOTARARE,/

PUNCT DE PE ORDINEADEZT
Ptoffi dr dre privind aprobarca proce sului-

verbal incheiat in sedinta ordinar a a Consiliului Local

ar comunei Balesti din data de 19.04.20L9. rnifiator:
Unsureanu MndlHn-Iono Primar@

Ptoiect de hot[rdre privind aprob area

memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti proiectului,,Achi zi\ronare tractor

qi accesorii pentru dotarea Serviciului Voluntat pentru

situatii de lJrgenta in comuna Balesti, judetul Gorj".

Inifiator: Ungureanu Mldnlin-Ion, primarul
comuner;

Proiect de hotbrAre privind implementarea

proiectului ,,Achi zt[tonare tractor Ei accesorii pentru

dotarea serviciului voluntar pentru Situatii de

urgenta in comuna Balesti, judetul Gorj". Inifiator:
Ungureanu MId5lin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hot6rAre Privind aprob area scutirii la

lata maiorarilor de tntarziere aferente obligatiilor



imPozite si taxe locale'

redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate

bugetului local de catre persoane frztce. Inifiator:
Ungureanu MndnHn-Ion, primarul comunei;

proiert o. hotlrare privind aprob area unor

masuri in vederea respectartr prevederilor Legii nr.

ZIIlZ0l 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inifiator: Ungureanu MndIHn-Ion, primarul
comuner;

Proiect de hotdr6re

Organigramei qi a Statului
de specialitate al Primarului
Gorj . Inifiator: Ungureanu
comunei;

privind modifi carea

de Funclii ale aParatului

Comunei Balesti, judetul

MidIlin-Ion, Primarul

nd aProbarea Programului

minimal al managementului Caminului Cultural ,,Ion

Teoteoi,, Balesti. rnifiator: ungureanu Mldilin-
Ion, primarul comunei;

Diverse:
-solicitare Gutui Marius Dumitru.
-Raport lunar de activitate Politia locala.

-Instiintare activitatt de instruire Batalion

,,Mirc ea"



PESTE ORDINEA DE ZIz

Pregedinte de gedinla, consilier MAGDOIIJ SILVIIJ-COSMIN :

supun la vot ordinea de zi suplim entata. Ordinea de zi este
aprobata cu unanimitate de voturi, respectiv 13 voturi pentru .

Punctul I de pe ordinea de zi aprobati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local MAGDOIU SLVIIJ-
COSMIN : Supun la vot proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptat
Proiectul de hotarare privind aprob area procesului-verbal
incheiat rn sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Balesti din data de 19.04.2019.

9. Proiect de hotdrdre
completarea HCL nr.
Ungureanu MndiHn-fon.

privind modifi carea si
27 129.03 .2019. Inifiator:
nrimarul comunei:

10. Proi.t
compl etatea HCL nr. 28129.03 .2019. Inifiator:
r-TUngureanu Midrlin-ron. Drimarul comrrnei:

11. P

compl etarea HCL nr. 29129.03 .2019. Inifiator: 
I

Ungureanu Mldal l comunei; 
I

Proiect de hotdrAre privind aprob area procer,tlui-
verbal incheiat in sedinta ordi nara a Consiliului Local
al comunei Balesti din data de 19.04.2019. Inifiator:
Ungureanu Miduli muneil



Trecem la punctul II de pe ordinea de zi aprobatil :

Pregedinte de gedinf5, consilier local MAGDOIU SIVIIJ-
COSMIN : daca sunt discutii pe proiect, ru, atunci supun la vot
proiectul, cu 13 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotdrAre

privind aprob area memoriului justificativ si a indicatorilor
tehnico-economici aferenti proiectului ,,Achi zitrionare

tractor Ei accesorii pentru dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta in Comuna Balesti, judetul
God".

Trecem la punctul III de pe ordinea de zi aprobatd z

3. I Proiect de hotdr6re privind implementarea
proiectului ,,Achizigionare tractor qi accesorii pentru
dotarea Serviciului Volurftar pentru Situatii de Urgenta
in Comuna Balesti, judetul Gorj". Inifiator:
Ungureanu Mid5lin-Ion, primarul comunei;

Pregedinte de qedinld, consilier local MAGDOIIJ SILVIIJ-
COSMIN: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe

proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 13 voturi pentru este

adoptat Proiectul de hotirAre privind implem entarea proiectului

,,Achizilionare tractor qi accesorii pentru dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situatii de lJrgenta in Comuna Balesti, judetul
Gorj".

2. Proiect de hotdr0re privind aprob area memoriului
justificativ si a indicatorilor tehnico-economici
aferenti proiectului ,,Achi zilionare tractor qi accesorii
pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de

IJrgenta in Comuna Balesti, judetul Gorj". Ini{iator:
Ungureanu MIdIlin-Iono primarul comunei;



Trecem la punctul IV de pe ordinea de zi aprobatd z

Consilier local Malaescu Toma: perioada de acordare a scutirii mi
se pare cam scurta.
Consilier local Aninoiu Constantin: se vor instiinta persoanel

respective.
Primarul comunei Balesti: vom initia un proiect si pentru
persoanele juridice dupa obtinerea aviziului de Ia Consiliul
Concurentei.
Preqedinte de qedin!6, consilier local MAGDOIII SILVIU-
COSMIN: avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe

proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 13 voturi pentru este

adoptat Proiectul de hotdr6re privind aprobarea scutirii Ia plata
majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in
impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata
datorate bugetului local de catre persoane ftzice.

Trecem la unctul V de ordinea de zi a robati :

Consilier local Malaescu Toma: s-a mai discutat despre tarife si la
aprobarea Regulamentului de salubri zare.

4. I Proiect de hot[r6re privind aprobarea scutirii la
plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor
buget are constand in impozite si taxe locale,
redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate

bugetului local de catre persoane ftzice. Inifiator:
Ungureanu Mldllin-Iono primarul comunei;

Proiect de hot[rAre privind aprobarea unor masuri
in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 2Lll201 1,

cu modificarile si cornpletarile ulterio are. Inifiator:
Ungureanu Mndnfin-Ion, primarul comunei;



Preqedinte de qedinla, consilier local MAGDOIIJ SILVru-
COSMIN: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt
discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 13 voturi
pentru este adoptat Proiectul de hotdrAre privind aprob area unor
masuri in vederea respectarii prevederilor Legii nr.
2lIl201 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

Trecem la nunctul VI de ordinea de zi anrobatl :

6. Proiect de hotdrdre privind modifi carea Organigramei

$i a Statului de F'uncfii ale aparatului de spe cialitate al
Primarului Comunei Balesti, judetul Gorj . Ini(iator:
Ungureanu Mldnlin-Ion, primarul comunei;

Consilier local Malaescu Toma: eu cred ea ar fi bine sa ramana
postul acolo sa il ajute cineva pe secretar.
Primarul comunei Balesti: nu este nevoie, sunt convins ca se va
descurca singur.
Preqedinte de qedin!6, consilier local MAGDOIIJ SILVIIJ-
COSMIN: avizele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt
discutii pe proiect, ru, atunci supun la vot proiectul, cu 13 voturi
pentru este adoptat Proiectul de hotdr6re privind modifi catea
Organigramei Ei a Statului de Func{ii ale aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Balesti, judetul Gorj

Trecem la punctul VII de pe ordinea de zi aprobatl :

7. Proiect de hotdrAre privind aprob area Programului
minimal aI managementului Caminului Cultural ,,Ion
Teoteoi" Balesti. Inifiator: Ungureanu MIdnHn-Ion,
rimarul comunei:

( itr sala de sedinte intra domnul consilier local Horcea Daniel)



/

Pregedinte de gedinl[, consilier local MAGDOIIJ SILVIIJ-
COSMIN: avizele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt
discutii pe proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi
pentru este adoptat Proiectul de hotdrAre privind aprob area
Programului minimal aI managementului Caminului
Cultural ,,Ion Teoteoi" Balesti.

Trecem la punctul VIII de pe ordinea de zi aprobatl :

Pregedinte de gedinl6, consilier local MAGDOIIJ SILVIU-
COSMIN: avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe
proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru este

adoptat Proiectul de hotdrAre privind aprobarea cheltuielilor
rczultate ca urmare aplicarii OUG Il4l20I8 si Instructiunii
Agenfiei Nafionale pentru Achizilii Publice nr. 212019 pentru
lucrarile la obiectivul de investitii ,,Reabilitare (asfaltare) DC 90 si
DC 13 10", comuna Balesti, jud. Gotj.
Cu acordul consilierilor se trece la discutarea punctului IX de
pe ordinea de zi.

Trecem la punctul IX de pe ordinea de zi aprobatil :

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor rezultate ca
uffnare aplicarii OUG II4120I8 si Instructiunii Agenliei
Nalionale pentru Achizigii Publice nr. 212019 pentru lucrarile
la obiectivul de investitii ,,Reabilitare (asfaltare) DC 90 si DC
13 10", comuna Balesti, jud. Gorj. Inifiator: Ungureanu
Mldnlin-Ion, primarul comuneil

9. Proiect de hotdrAre privind modificarea si
HCL nr. 27 129.03 .2019. Inifiator:
MndIHn-Ion, primarul comunei;

compl etarea
Ungureanu



I

#i

$1

Preqedinte de gedinp, consilier local MAGDOIL SILVIIJ-

COSMIN: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe

proiect, nu, atunci supun la vot proiecrul, cu 14 r-oturi pentru este

adoptat proiectul de hotdrAre privind modifi carea si

compl etarcaHcl m. 27 129.03 -2019.

Trecem la punctul X de pe ordinea de zi aprobatd z

Preqedinte de qedin!6, consilier local MAGDOIU SLVIIJ-
COSMIN: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe

proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru este

adoptat proiectul de hot[rAre privind modifi carea si

compl etareaHcl- nr. 28129.03 .2019.

Trecem la punctul XI de pe ordinea de zi aprob atd z

Pregedinte de gedinld, consilier local MAGDOIIJ SILVIIJ-

COSMIN: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe

proiect, nu, atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru este

adoptat proiectul de hotdrAre privind modifi carea si

compl etareaHcl m. 29 129.03 -2019 .

10. Proiect de hotdrAre privind modificarea si

HCL ltr. 28129.03 .2019. Inifiator:
M[dIlin-Ion, primarul comunei;

completarea
Ungureanu

11. Proiect de hotdr6re privind modificarea si

HCL llr. 29129.03 .2019. Inifiator:
MIdnHn-Ion, primar@

completarca
Ungureanu



Trecem la punctuMll de pe ordinea de zi aprobati :

8. ! Diverse:
1. -Solicitare Gului Marius Dumitru.
2. -Raport lunar de activitate Politia locala.
3. -Instiintare activitati de instruire Batalion 32

,,Mircea"

1. Primarul comunei Balesti: domnul GuIui vrea sa inchirieze
un spatiu de la Primarie pentru un depozit de cherestea in zona
pietei agroalimentare.

Consilier local Negrea Ion: in incinta pietei?
Primarul comunei Balesti: nu, Ianga si putin in spate, acolo

vreau sa fac festivalul verzit, sa branduim varza de Balesti.
Consilier local Malaescu Toma: avem probleme cu islazul,

Apostol sa faca o schita cu terenul.
Preqedinte de qedinl[, consilier local MAGDOIIJ SILVIU-

COSMIN : deci sunteti de acord cu solicitarea respectiva cu
respectarca prevederilor legale? Consilierii locali isi exprima
acordul.

2. Primarul comunei Balesti: am prevazut la buget 40.000 lei
pentru un rand nou de uniforme in vederea echiparii politistilor
locali si a achizitionarii unei masini de teren marca Suzuki .

Consilier local Malaescu Toma: trec carutele pe langa ei si nu
le opresc. Propun sa se desfinteze politia locala, mi s-a furat de

nenumarate ori varza si lemnele si nu sunt gasiti vinovatii.
Delegat satesc Andritoiu Vasile: sa se faca sesizare la politie.
Primarul: e usor sa desfinteziunbirou, noi vrem sa fie utili.
Consilier local Carstea Vasile: sunt foarte putini hoti in

comuna si ei sunt cunoscuti si de politia locala .Trebuie
monitorizati.

Consilier local Horcea Daniel: sa investim intr-un sistem de

supraveghere video



Primarul comunei Balesti: de 6 ori au
silvic are sistem de supraveghere video dar
camera cu tot.

fost prinsi, Ocolul
au taiat copacul cu

3. Pregedinte de gedinfd, consilier local I\4AGDOIU SJ''''U-
COSMIN : despre instiint area depusa de Batalionul 32
,,Mirc ea" s-a luat la cunsotiinta pe comisii , vor fi instiin tati
si cetatenii comunei in leg aturacu acest lucru. Acestra fiind
spuse declar inchisa sedinta de lucru a Consiliului Local Balesti
din data de 24.05.2019, drept pentru care am incheiat prezentul
proces-verbal in doui exemplare, din care I exemplar ladosar gi I
:xemplar pentru a fi afiqat pe panoul avizier din incinta Consiliului
Local gi Primdriei comunei.

PRESEDINTE DE S SEC
CONSILIER Baldovin Con htin Cristi

MAGDOIU SIL

o


