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ROMANIA
IUDETUL GORI
COMUNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 8767 /29,06.2020

PROCES.VERBAL

Incheiat astdzi ,26,06.2020, in gedinfa ordinara a Consiliului Localal comunei Balegti, desfasurata si prin mijloace electronice, la care
participd 15 consilieri locali in functie si cei doi delegati satesti.

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,
domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul diipozifiilor art.133,
alin. [L), art.134 9i art.138 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57 /2019 privind Codul administrativ si tinand cont de prevederile HGnr. 24/1'4.05.2020, respectiv HG nr. 476/16.0o.zozo, adusi la
cunogtinfd publicd prin afigare pe panoul avi zier din incinta Consiliului
Local gi Primdriei comunei si prin mijloace electronice.

in baza prevederiloi Dispozifiei amintite si in temeiul
prevederilor art.l"34 si art.1,42 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr.
8237 /19.06.2020 au fost convocafi, prin mijloace electronice, sd
participe la gedinfd consilierii locali in funcfie iar cu adresa nr.
B23B/1,9.06.2020 au fost invitati, prin mijloace electronice, sa participe
la sedinta delegatii satesti

Lucririle gedinfei Consiliului Local au fost deschise la orele 1,4:00
de cdtre domnul presedinte de sedinta BRAILA DUMITRU care arata:
doamnelor 9i domnilor consilieri permitefi-mi si deschid lucririle
gedinfei ordinare a Consiliului Local Bilegti, la sedinta participand
Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general al comunei Bdiegti,
reprezentantul firmei sc TRIMANIX EXIMPROD sRL, DL. BOBU FLORIN
VASILE .

In cursul sedintei de lucru si-a facut prezenta si dl. Nicolescu
Spiridon, sef Serviciu Economic,

Pregedintele de gedinfS, consilier BRAILA DUMITRU
proiectului ordinii de zr suplimentate, dupa cum urmeaza:

da citire



DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/

-PUNCT 

DE PE ORDINEADEZI
Aprobarea

29.05.2020.
procesului verbal al sedintei o.oiffi

Proiect de hotarare privind i
munei;

,l::f,._, fe . hotarare p.it
majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand
in impo zite si taxe locale, redevente, chirii si alte oUtigatii de plata
datorate bugetului locar de catre persoane fizice .

comunei;
Proiect de hotarare privind inde""ru"

locale pentru anul Z0ZI.
-Ion, primarul comunei

Proiect de hotarare privind

::?TIi.:--ll obiectivului de investitii ,,AMENAIARE scENA
PENTRU FESTIVITATI CULTURAL-SPORTIVE IN SATUL CEAURU,
coM, BALESTI, JUD. GORJ."

on, primarul comunei
Alegerea presedintelui de ;
Diverse:

-Petitia PFA Lascu Mihaela .

-Petitia d-lui Grama Dumitru.

PESTE ORDINEA DE ZI
Proiect de hotarare p.iuirrd
evaluarii finale a managementului caminului cultural ,, Ion
Teoteoi" Balesti, judetul Gorj.
Inifiator: ungureanu Mddilin-Ion, primarul comunei

3.

4.

Proiect de hotarare p.iuinA maxime de
VW PASSAT,

consum lunar de carburanti pentru autoturismul
serie sasiu WVWZZZ3BZ3?T7 41.29,

Proiect d_e hotarare privind a".." in folosinta gratuita, catresc urll LocAL sRL Balesti, pe termen de 10 ani , a unui bunmobil .

Initiator: Un reanu Mndalin-Ion, rimarul comunei;



Ll. I Proiect de hotarare privind modificarea STATULUI DE FUNCTII al
aparatului
Gorj .

de specialitate al Primarului Comunei Balesti, judetul

Initiator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul comunei

Pregedinte de gedinile, consilier BRAILA DUMITRU: Cu acordul domnilor
consilieri si avand in vedere cele stabilite in sedinta anterioara privind
prezentarea reprezentantului SC TRIMANIX SRL in consiliu, va propun
sa introducem pe ordinea de zi si sa discutam cu prioritate cazul SC
TRIMANIX EXIMPROD SRL. Supun la vot ordinea de zi astfel
suplimentata. Ordinea de zi este aprobata cu 1-5 voturi pentru . Trecem
la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi si in acest sens dau
cuvantul d.lui Carstea Vasile!
Cons. local Carstea Vasile: am observat ca aveti o mutatie pe Balesti, la
ce nr. stati?
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: la nr. I4S.
Cons. local Carstea Vasile: e a dou a viza care o dam pe aceeasi gro apa,
prima a fost pentru Collini , €u detin niste terenuri in zona si as avea
urmatoarele probleme de expus: finalul proiectului dvs. este ideal, ar fi o
situatie fericita sa se intample asa ceva si recunosc ca e o solutie buna,
dar este de datoria noastra sa va atragem atentia sa nu ramana acolo o
groapa de gunoi in locul exploatatiei.
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: nici mie nu imi convine acest lucru!
Cons. local Carstea Vasile: se fac peste 40 de curse zilnic cu trukerul pe
drumul din zona, s-a distrus drumul din cauza greutatii trukerului.
Cons, local Malaescu Tom: va exploata pietrisul, va lasa gropa si va
pleca.
Cons. local Carstea Vasile: si eu am retineri privind finalizarea lucrarii
asa cum a fost asumata!
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL:eu imi iau angajamentul ca voi finaliza
lucrarea!
Cons. local Malaescu Tom a: va afecta si apa din fantani!
Cons. local Carstea Vasile: va doresc succes in afaceri, sper sa nu avem
conflicte !

SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: eu incerc sa demonstrez ca voi face ceva
bun dar nu sunt crezut, am umblat prin tara iar in vest s-a facut acest
lucru.
Cons. local Carstea Vasile: asa este, la Timiso ara, Caransebes s-au facut
amenajari de acest tip, s-au facut intradevar lucruri bune.



SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: eu o sa va demonstrez ca voi face la fel.
Cons. local Popescu Marius Andrei : dvs. bagati si canalizarea prin
Ceauru? In zona respectiva s-au daramat podurile cu totul, santurile
sunt colmatate.
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: da, noi am castigat licitatia dar fara
obligatia de refacere a santurilor de catre constructor.
Cons. local Popescu Marius Andrei: acelasi lucru se intampla la
Talpasesti, la stadion nu mai exista poduri!
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: la Taplasesti nu este finalizata lucrarea.
Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: sa nu legam
canalizarea de laz, nu are legatura. In cazul in care nu realizeaza
obiectivele asumate sa avem posibilitatea sa-l constrangem intr-un fel.
Ca perspectiva economica obiectivul este un avantaj pentru comuna.
Cons. local Popescu Marius Andrei: eu am facut o paranteza.
Cons. local Malaescu Tom: o sa ramana ca groapa lui Vartanu, daca nu iti
vin bani europeni poti sa am enajezr aceste gropi? Ce latime are groapa ?

SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: BOm latime!
Pregedinte de gedinte, consilier local BRAILA DUMITRU: vreti sa spuneti
ca noi am aprobat o suprafata de exploatare si el foloseste mai mult, sau
este proprietatea lui?
Cons. local Carstea Vasile : da, a cumparat de la surorile Vaduva Lha, a
luat permis de exploatare pe 40 de ari.
Cons. local Malaescu Toma: a cumparat si drumul.
Pregedintele de gedinfe, consilier local BRAILA DUMITRU il conta cteaza
pe dl. consilier local Horcea Daniel si il inform eaza despre discutiile
purtate cu reprezentantul TRIMANIX .

Cons. local Horcea Daniel este de acord cu obiectivul propus de
societatea in cauza sub rezerva detinerii avizului ANRM si a unei
dezbateri publice reale cu cetatenii din satul Voinigesti, in acest sens
solicitand incheierea unui proces-verbal cu cetatenii din satul respectiv
prin care sa se confirme faptul ca acestia sunt de acord cu investitia in
carrza, avand in vedere faptul ca exista unele persoane deranjate de
lucrarile efectuate de TRIMANIX . Domnul consilier solicita sa i se puna
la dispozitie toate documentele privind PUZ-ul TRIMANIX.
SC TRIMANIX EXIMPROD SRL: am toate documentele si le voi pune la
dispozitia domnului consilier.
Pregedintele de gedin e,consilier local BRAILA DUMITRU il conta cteaza
pe dl. consilier local Negrea Ion si il informeaza despre discutiile purtate
cu reprezentantul TRIMANIX .



Cons. loc. Negrea Ion doreste o dezbatere publica Ia Voinigesti, cu
participarea cetatenilor.
Pregedintele de gedinf5, consilier local BRAILA DUMITRU il contact eaza
pe dl. delegat satesc Stamatescu Stefan si il inform eaza despre discutiile
purtate cu reprezentantul TRIMANIX .

Dl. delegat satesc Stamatescu Stefan informeaza audienta cu privire la
faptul ca dumnealui considera ca nu au fost anuntati oamenii sa
participe la dezbaterea publica privind PIJZ TRIMANIX, deoarece ar fi
trebuit sa afle si dansul acest lucru avand in vedere calitatea avuta.
Pregedintele de gedinle, consilier local BRAILA DUMITRU: acestea fiind
spuse, daca nu mai sunt discutii in legatura cu SC TRIMANIX EXIMPROD
SRL, trecem la

Punctul I de ordinea de zi a robatd :

L i Aprobarea procesului verbal al sedintei ordin"* d* daii de
i 29.05.2020.

Pregedinte de gedingi, consilier local BRAILA DUMITRU: daca sunt
observatii legate de procesul verbal, nu, atunci supun la vot proiectul, cu
14 voturi pentru si L abtinere I Malaescu Toma) este adoptata hotararea
privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de
29.05,2020.

Trecem la unctul II de e ordin ea de zt a robati :

Cons. local Malaescu Toma : la cat se ridica rectific area?
Nicolescu Spiridon, sef Serviciu Economic: la 148.000 lei, banii au venit
de la AFIR si se redistribuie si banii de la loturile concesionate.
Cons. local Maldescu Toma: ma voi abtine la votarea acestui proiect
deoarece nu sunt de acord cu sumele prevazute la capitolul cheltuieli de
personal manager cultural- 15 mii lei, respectiv PIJZ - I2,5 mii lei.

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pe
comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe proiect, hu, atunci
supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru si 1- abtinere I dl. consilier
local Malaescu Toma) este adoptata hotdrArea privind rectificarea
bugetului local .

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.
Inifiator: ungureanu Mddilin-Ion, primarul comunei;



Trecem la unctul III de ordinea de zi a robatd :

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, nu,
atunci supun la vot proiectul, cu L3 voturi pentru si 2 abtineri I domnii
consilieri locali Popescu Marius Andrei si Malaescu Toma) este adoptata
hotdrArea privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de
carburanti pentru autoturismul VW PASSAT, serie sasiu
wvwzzz3Bz3Pz7 41.29.

Trecem la unctul IV de ordinea de zi a robatd :

Cons. local Malaescu Toma: fisa mijlocului fix la tractorul respectiv o
aveti? Dl. Nicolescu Spiridon, sef Serviciu Economic confirma existenta
si actualizarea respectivei fise.
Cons. local Carstea Vasile: tractorul respectiv a fost adus de mine in

'2005, avea 300 de ore de functionare, era aproape nou nout. Eu am un
tractor functional din 1,978.
Pregedinte de gedinfi, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pe
comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe marginea proiectului,
nu, supun la vot proiectul, cu 15 voturi pentru este adoptata hotirArea
privind darea in folosinta gratuita, catre SC UTIL LOCAL SRL Balesti, pe
termen de 10 ani , a unui bun mobil .

Trecem la unctul V de ordinea de zi a robatd :

Proiect de hotarare privind stabilirea limitei maxime d;
consum lunar de carburanti pentru autoturismul VW PASSAT,
seri e sasiu WVWZZZ3BZ3V ZT 41,29 .

Inifiator: Ungureanu Mddilin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, catre SC
urll LocAL sRL Balesti, p€ termen de 10 ani, a unui bun mobil .

Inifiator: Ungureanu Midilin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la 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 fizice .

Initiator: U reanu Medalin-Ion, primarul comunei;



Cons' local Malaescu Toma: ma voi abtine Ia votul acestui proiect
motivat de faptul ca am propus acest proiect in luna martie si primarul aspus ca asteapta sa vina o lege noua !

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pecomisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe marginea proiectului,
nu' atunci supun Ia vot proiectul, cu 14 voturi pentru si L abtinere I dl.consilier local Malaescu Toma) este adopiata hotd16rea privind
aprobarea scutirii Ia plata majorarilor de inta iziere aferente obligatiilor
bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alteobligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane fizice .

Trecem la unctul VI de ordinea de zi a robatd :

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: avtzele pecomisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, nu,atunci supun_ la vot proiectul, cu 14 votuii pentru si I abtinere I dl,consilier local Popescu Marius Andrei) este ahoptata hotdrArea privind
indexarea impozitelor si taxelor Iocale pentru anul 2021,.

Trecem la unctul VII de e ordin ea de zi a robatd :

Cons' local HORCEA DANIEL : ma voi abtine de Ia votarea prezentului
proiect deoarece consider ca devizul general este prea mare.
Pregedinte d9 gedingd, consilier locil BRAILA DUMITRU: avizele pe
comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe marginea proiectului,
DU, atunci supun Ia vot proiectul, cu 13 voturi p.niru si 2 abtineri
I domnii consilieri locali Popescu Marius Andrei si Horcea Daniel) este
adoptata hotirArea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii ,,AMENAJARE scENA PENTRU FESTIVITATI
CULTURAL.SPORTIVE IN SATUL CEAURU, COM. BALESTI, IUD. GORI."

Proiect de hotarare n.ivin
taxelor locale pentru anul 202i.
Inifiator: ungureanu Medi[n-Ion, primarul comunei

Proiect de hotarare priui
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,AMENAIARE
S-qENA PENTRU FESTIVITATI CULTURAL.SPORTIVE IN SATUL
CEAURU, COM. BALESTI, IUD. GORI."

n, primarul comunei
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Trecem la unctul VIII de e ordinea de zi a robati :

Cons. local Malaescu Toma il propune pe dl. Buzuloiu Marius ca

presedinte de sedinta pentru trimestrul lIl/2020,

Pregedinte de gedintfi, consilier local BRAILA DUMITRU: daca mai sunt
alte propuneri, nu, atunci supun la vot propunerea, cu L5 voturi pentru
este adoptata hotirArea privind alegerea dlui Buzuloiu Marius in functia
de presedinte de sedinta pe trimestrul III/2020 ,

Trecem la unctul IX de e ordin ea de zi a robatd :

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: referitor la
petitia d-nei Lascu, luata la cunostinta in sedintele pe comisii, potrivit
OUG 34/20L3, consiliile locale vor dispune cu privire la initierea
procedurii de concesionare finchiriere pana la data de 1' martie a

fiecarui an, pe baza de hotarare de consiliu. Anual, primarii verifica
respectarea incarcaturii de animal e /ha/ contract, in corelare cu

suprafetele utilizate, si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face

obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare. In legatura cu petitia d-lui
Grama, dl. consilier local Balan afirma ca a fost rezolvata problema.

Trecem la unctul X de e ordin ea de zi a robatd :

Cons. local Malaescu Toma solicita raportul de activitate al managerului
Caminului cultural, Mihutoiu Daniel .

Cons. local Horcea Daniel declara ca se va abtine la vot motivat de faptul
ca s-a abtinut si la Proiectului de management .

Pregedinte de gedinfd, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pe

comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe marginea proiectului,
hu, atunci supun la vot proiectul, cu L2 voturi pentru si 3 abtineri I

Alegerea presedintelui de sedinta pe trimestrul III/2020.

Diverse:
-Petitia PFA Lascu Mihaela .

-Petitia d-lui Grama Dumitru.

Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al

evaluarii finale a managementului Caminului Cultural ,,lon
Teoteoi" Balesti, judetul Gorj.
Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei



pioiect de hotarare privind modificarea STATULUI DE FUNCTII al

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Balesti, judetul

Gorj .

Initiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei

domnii consilieri locali Popescu Marius Andrei, Horcea Daniel si

Malaescu Toma) este adoptata hotdrArea privind aprobarea rezultatului
final al evaluarii finale a managementului Caminului Cultural ,,lon
Teoteoi" Balesti, judetul Gorj.

Trecem la unctul XI de ordinea de zi a robatd :

Pregedinte de gedinle, consilier local BRAILA DUMITRU: avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, nu,

atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru si L abtinere ( dl.

consilier local Horcea Daniel) este adoptata hotirArea privind
modificarea STATULUI DE' FUNCTII al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei $alesti, judetul Gorj .

Acestea fiind spuse declar inchisa sedinta de lucru
Local Balesti din data de 26.06.2020, drept pentru care

prezentul proces-verbal in doud exemplare, din care I

a Consiliului
am incheiat
exemplar la
din incintadosar gi I exemplar pentru a fi afigat pe panoul avizier

Consiliului Local gi Primdriei comunei,

PRESEDINTE D
CONSILI
BRAI

SECRET ERAL,
Baldovin ntin-Cristi


