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Incheiat astdzi ,23,09.2020, in gedinla ordinara a Consiliului Local
al comunei Bilegti, desfasurata si prin mijloace electronice, la care
participd L4 consilieri locali in functie si cei doi delegati satesti.

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,
prin Dispozitia nr.483/L7.09.2020, in temeiul dispoziliilor art.133, alin.

[1), art.t34 alin. t1) lit.a) gi art.].38 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr, 57 /2019 privind Codul administrativ si tinand cont de
prevederile HG nr. 24/ 14,05,2020, HG nr. 476/16.06.2020, respectiv HG

nr. 553 din 15 iulie 2020, nr.66B/I4.08.2020 si nr.7B2/L4.09.2020
privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul RomAniei incepAnd cu
data de 15 septembrie 2020, precum gi stabilirea misurilor care se

aplici pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, adusd la cunogtinfd publicd prin afigare pe

panoul avizier din incinta Primdriei comunei si prin mijloace
electronice.

in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul
prevederilor art.L34 si art.L4? din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr.
13116 /L7 .09.2020 au fost convocafi, prin mijloace electronice, sd

participe la gedinfi consilierii locali in funclie iar cu adresa nr.
13 1 17 / 17 ,09 .2020 au fost invitati, prin mijloace electronice, sa

participe la sedinta delegatii satesti
Lucrdrile gedinlei Consiliului Local au fost deschise la orele 14:00

de cdtre domnul presedinte de sedinta BUZULOIU MARIUS care arata:
doamnelor gi domnilor consilieri permitefi-mi sd deschid lucrdrile
ultimei gedinlei ordinare a Consiliului Local Bdlegti, legislatura 201'6'
2020 si sa tinem un moment de reculegere in amintirea domnului
consilier local Malaescu Toma care din nefericire a decedat zilele
trecute. Dupa epuizarea minutului de reculegere domnul presedinte de

sedinta aduce un cuvant de pretuire domnului consilier local Malaescu

Toma, rememorand cateva amintiri frumoase din perioada de

indelungata colaborare in cadrul consiliului local si nu numai.



Pregedintele de gedinte, consilier BUZULOIU MARIUS : La sedinta
participand dl. primar UNGUREANU MADALIN ION, in calitate de invitat,
dl. Nicolescu Spiridon, Seful Serviciului economic, dl. IIAC GHEORGHE
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balesti si, de
drept, dl. Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general al comunei
Bdlegti, dau citire proiectului ordinii de zi suplimentate, cu mentiunea ca

punctul nr. 6 sa fie luat in discutie la finalul sedintei, dupa cum urmeaza:

Nr,
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului
28.08 .2020 .

alverbal sedintei ordinare din data de 
i

I

2. Proiect de hotarare privind
al comunei Balesti . Inifiator:
comuneil

aprobarea rectificarii bugetului local
Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul

3. Proiect de hotarare privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI
privind achizitionarea de servicii de catering pentru proiectul :(( PROGRAM SCOLAR TIP AFTER SCHOOL, COMUNA
BALESTI, JUDETUL GORJ '0. Ini{iator: Ungureanu Midilin-
Iono primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investitie ,,Constituirea sursei de rezewa
pentru sistemul de alimentare cu apa a satelor Talpasesti, Cornesti,

Stolojani si Gavanesti, com. Balesti, jud. Gorj"
Initiator: Unqureanu Mndnlin-Iono primarul comunei;

5, Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat cu

Unitatea Administrativ-Teritoiald Comuna Arcani, judeful Gorj, in
vederea realizdrii proiectului "infiinlare sistem inteligent de

distribu[ie gaze naturale in comuna Balesti" .

Initiator: Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comunei;
6. Diverse:

-solemnitatea de inchidere a legislaturii Consiliului Local Balesti pe

anii 2016-2020 .

PESTE ORDINE ADE ZT

Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in patrimoniul

Primariei comunei Balesti, judetul Gorj, a unui bun mobil de la

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE
.AFACERI, I. S.C.I.R. BUCURESTI.
Inifiator: Ungureanu Mndnlin-Ion, primarul comunei;



Pregedinte de gedinfd, consilier BUZULOIU MARIUS : Ordinea de zi

suplimentata este aprobata cu L4 voturi ,,pentru" , trecem la

Punctul I de e ordin ea de zi a robatl :

Pregedinte de gedinfd, consilier local BUZULOIU MARIUS : daca sunt
observatii legate de procesul verbal, nu, atunci supun la vot proiectul, cu

14 voturi pentru este adoptata hotararea privind aprobarea procesului
verbal al sedintei ordinare din data de 28.08 .2020 .

Trecem la nunctul II de e ordinea de zi aprobati :

Proiect de hotarare
comunei Balesti
comuneil

privind aprobarea rectificarii bugetului lqcal al

Inifiator: Ungureanu Mndn[n-Ion, primarul

Pregedinte de gedinfd, consilier local BUZULOIU MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile daca sunt observatii privind proiectul, nu, atunci

supun la vot proiectul, cu L4 voturi ,,p€htru" este adoptata hotararea
ptiiind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balesti .

Trecem la unctul III de e ordin ea de zi a robatl :

pregedinte de gedinfd, consilier local BUZULOIU MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului.

Domnul consilier local Horcea Daniel : de ce ni se cere aprobarea

caietelor de sarcini pentru contracte cu valori mici iar pentru contracte

cu sarcini mari nu se supun spre aprobare aceste caiete de sarcini?
proiectul de management al domnului Mihutoiu cuprinde greseli foarte

mari, cfvaloarea renovarii caminului cultural este trecuta ca725 lei, in
loc de eventualT25 mii lei, s-a gresit inclusiv numele caminului cultural

,, ION TEOTEOI".
Pregedinte de gedinfd, consilier local BUZULOIU MARIUS : daca mai

sunt alte discutii pe marginea proiectului, rtu, atunci supun la vot

Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de

28.08 .2020 .

Proiect de hotarare privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI
privind achrzittonarea de servicii de catering pentru proiectul :

(C PROGRAM SCOLAR TIP AFTER SCHOOL, COMUNA
BALESTI, JUDETUL GORJ Inifiator: Ungureanu MndIUn-Ion,

rimarul comunei;



proiectul, cu 14 voturi ,,pentru" este adoptata hotdrarea privind

aprobarea GAIETULUI DE Sancml privind_ac\zitionarea de servicii de

catering pentru proiectul : " PROGRAM scoLAR TIP AFTER scHoo];'

COMI-INA BALESTI, JUDETUL GORJ OO 
.

pregedinte de gedinfd, consirier local Buzulolu MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului,

Domnul consilier local Horcea Daniel : vreau sa stiu care este valoarea

de achizitie a tuilor din fata primariei'
pregedinte de gedinld, .orrririer locar Buzulolu MARIUS : daca mai

sunt arte discutii pe marginea proiectului, ru, supun la vot proiectul' cu

j.4 voturi ,,pentrur, este ,"Joptuia hotdrarea privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ar obieciivurui de inveslitie ,,constituirea sursei de

rezervapentru sistemul de alimentare cu apa a satelor Talpasesti, cornesti,

Stolojani si Gavanesti, com. Balesti, jud. Gorj".

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

Trecem la unctul V de e ordinea de zi a robatd :

preqedinte de gedin!6, consilier rocar BTJZTJLOIU MARIUS : av\zele pe

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

atunci supun la vot proiectur, cu 14 voturi ,,p€htru" este adoptata

hotirarea privind aprobarea acordului de parteneriat cu unitatea

Administrativ-Teritoriald comuna Arcani, judeful Gorj, in vederea rcalizdt\i

proiectului ",inffirl 
sistem inteligeni" o. distribulie gaze naturale in

comuna Balesti" .

lll rca }/$r^vv!c'

Proiectdehotarar.@eaindicatorilortehnico-
economici ai obiectivului de investitie ,,constituirea sursei de rczerva

pentru sistemul de arimentare cu apa a sateror Talpasesti, cornesti,

btolo3urri si Gavanesti, com. Balesti, jud. Gorj". 
.

Initiator: ungureanu Midilin-Ion, primarul comunei;

Itl fq Lf f'llr\zLsr v *v f - -- --

Proiect de hotarare pr dului de parteneriat

unitatea Administrativ-Teritoriald comuna Arcani, judeful. Gorj'

vederea realizdrii proiectului "infiinlare sistem inteligent

distribulie gazenaturale in comuna Balesti" ' .9rg9r

Initiator: Ungu

cu
in
de



Trecem la unctul VII de ordinea de zl a robati :

Pregedinte de 9edint6,
comisii fiind favorabile,

Domnul consilier local
pentru achizitionarea

consilier local Buzulolu MARIUS : avrzele pe

dacasunt discutii pe marginea proiectului'

Horcea Daniel : de ce nu s-au accesat programe

unui autoturism nou si preluam autoturisme

It] MA

AI/DovrN c s!rF+A{rrN- cRI srl

vechi.
Primarul comunei Balesti: se va accesa in viitor' 

-
pregedinte de gedinte, consilier local Buzuloru MARIUS : daca mai sunt

alte discutii, ou, atunci Supun Ia vot proiectul' cu 1-3 voturi "pentru"' 
1

vot ,,impotriva" [cons. loial NEGREA ION) este adoptata hotdrArea

privind aprobarea preluarii in patrimoniul Prirnariei comunei Balesti, judetul

Gorj, a unui bun mobil de la MNISTERUL EcoNoMIEI, ENERGIEI sI

MEDIULUI DE AFACERI, I.S.C.I.R. BUCURESTI.

In finalul sedintei, domnul presedinte de sedinta da cuvantul primarului

comunei Balesti care aduce un pios omagiu celui care a fost consilier local

Malaescu Toma, multumind iotodata tuturor consilierilor locali pentru

implicarea si sprijinul aduse in adop larcahotararilor de consiliu local, dorind

multa sanatate consilierilor rocaii actuali ce nu se vor mai regasi in

componenta viitorului iegislativ 
_ 
si asigurandu-i de tot sprliinul si

deschiderea primariei si pe viitor. In inche-ierea alocutiunii domnul primar

reitereaza sper anta sa ca si viitorul consiliu local sa fie cel putin la fel de

constructiv, invitand audienta sa ciocneasca un pahar de sampanie.

Acestea fiind spuse declar inchisa sedinta de lucru a consiliului

Local Balesti din data de 23.09.2020, drept pentru care am incheiat
,^**l^- I'tL0gal Ddltr)L

prezentul proces-verbal in doud exemplui., din care 1' exemplar la

dosar gi 1 exemplar p.niru .f, afi'at pe panoul avizier din incinta

Consiliului Local 9i Primlriei' $munei."1 .\
':. l.

DE shDrNTA,

l 
tt^#utr". # 

""I"ENERAL,

ii in PatrimoniulProiect de hotarare prlvlno aprooarei , ,

primariei comunei Balesti, judetul borj, a unui bun mobil de la

MINISTERUL ECONOVNT,T, ENERGIEI SI MEDIULUI DE

AFACERI, I.S.C.I.R. BUCURESTI.

Inifiator: Ungureanu M[d5lin-Ion, primarul comunei;


