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PROCES-VERBAL

Incheiat astizi ,28.08.2020, in gedinla ordinara a Consiliului Local

al comunei Bilegti, desfasurata si prin mijloace electronice, la care

participi L5 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 dispozifiilor art.133,

alin. [1), art.I34 alin. t1) lit.a) gi art.138 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/L6.06.2020, respectiv HG

nr. 553 din 15 iulie 2020 si nr.66\/1,4.08.2020 privind prelungirea

stirii de alertd pe teritoriul RomAniei incepAnd cu data de 1-6 august

2020, precum gi stabilirea misurilor care se aplicd pe durata acesteia

pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

adusi la cunogtinli publicd prin afigare pe panoul avizier din incinta

Primiriei comunei si prin mijloace electronice.
in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul

prevederilor art.134 si art.1,42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr.

1L5 79 /21.08.2020 au fost convocafi, prin mijloace electronice, si
participe la gedinli consilierii locali in funcfie iar cu adresa nr.

ILSB} /2I.08.2020 au fost invitati, prin mijloace electronice, sa

participe la sedinta delegatii satesti
Lucrlrile 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 lucririle
gedinlei ordinare a Consiliului Local Bdlegti, la sedinta participand dl.

Nicolescu Spiridon, Seful Serviciului economic, dna. Saragea Cristina,

inspector in cadrul compartimentului Resurse umane si functii publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balesti si ,de

drept, dl. Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general al comunei

Bilegti.



pregedintele de gedinfi, consilier BuzuLoIU MARIUS da citire

proiectului ordinii de zi suplimentate, dupa cum urrneaza:

cT DE HOTARARE/

PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

Aprobarea
3L07.2020 .

procesului verbal al seaintui ordinare din data de

"a aProbarea eiecutiei

comunei Balesti, intocmite pe cele doua sectiuni'
bugetelor
Iniliator:

Unzureanu Medenn-Ion, Primarul com
ll,tllFr r vqtrs
-o

Proiect de hotarare rectificarii bugetului

rocal al comunei Balesti . Inifiator: ungureanu MedeHn-Ion,

primarul comunel;
Plomei de fidelitate"

familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta'

Initiator: Un
"tto 

MedeHn-Ion, Primarul comunel;rrrrlrrrr'-^' "^ nrniectylui dgProiect de hotarare @robarea- proiectului

management si a modelului cadru al contractului de management

al Caminului Cultura ,,lON TEOTEOI" Balesti' judetul Gorj'

Initiator: Ung
Diverse:
-lnformare efectuare concediu Primar;

-Petitia d-lui Turtoi Constantin'

i actului de comodat

pentru imobilul din .o*.rtu Balesii, sat Balesti, judeTl:^:t 
ll,::::Pf/rrul l.r lrrr\-,vu

isi are sediur si funct ioneazasc urIL LocAL sRL Balesti, judetul

Initiator: U reanu MedeHn-lon, Primarul comud

din clasa I.
Initiator: Ungu

rrrr*^*D - 
L anul scolar 2020'202T aproiect ae no@ rdareapentru anul sco

pacheturui cu rechtzite scolare pentru elevii din clasa pregatitoare si

PPSTP ORDINE ADE ZI



pregedinte de gedinfi, consilier Buzulolu MARIU' : ordinea de zi

suplimentata .rt. aprobata cu 15 voturi ,,pentru" . Avand in vedere

imprejurarile deosebite in care se desfasoara sedinta de lucru a

consiliului local dau cuvantul domnului Malaescu Toma care doreste sa

propuna o serie de amendamente'

consilier local Malaescu Toma formul eaza doua amendamente dupa

t"T 
":fr:Xffimentul nr.r. - la pct. nr. 4 de pe ordinea de zi aprobata,

solicita ca indemnizatia acordata familiilor care au implinit 50 de

anidecasatorieneintreruptaSafiede500lei;
_ amendamentul nr.z- la pct.S de pe ordittg" de ziaprobata, solicita

ca durata contractului de man"j.*ant al caminului cultural "lon

Teoteoi" sa fie de 4 ani

Punctul 1 de pe ordinea de zi aprgbttd : - 
=

-

1 L. l Aprobarea proces i ordinare din data de

I sr.oz.2o2o .t----
consilierlocalNegrealoncontestu*"ti""totptt:.*:-:-:o:1,i:::T
;:iltffi.ffi"#u-Jpi"iilor exprimate in gedinla anterioara' dupa cum

vrmeaza : rapagina nr. 6 din procgsul verbal in loc de " canalul de la raz" sa

se treacu.,fort,,icanal de irigatii din apropiereabazilului de apa"'

pregedinte de gedinfd, coirsilier locar Buzulolu MARIUS : daca mai

sunt observatii legate J.- procesul verbal, ru, atunci supun Ia vot

proiectul, cu 15 voturi pentru este adoptata hotararea privind

aprobarea procesului .ruib"l al sedintei ordinare din data de

3r.07.2020.

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

pregedinte de gedinfi, consilier local BuzuLoIU MARIUS : avlzele pe

comisii fiind favorabile daca sunt observatii legate de procesul verbal'

Domnul consilier local Malaescu Toma solicita precizart in legatura cu

suma de L,3 mld rei si privind schimbarea centralelor de Ia scoli'

Domnul contabil sef raspunde punctual la fiecare intrebare precizand

faptul ca se impune schimbarea centrarelor de la scoli avand in vederea

eficacitatea scazuta a acestora'
pregedinte de gedin;i, consirier local Buzulolu MARIUS : daca mai

sunt alte observatii legate de procesul verbal, nu, atunci supun la vot

ll rcr l/sr^vvs-

Proiect de hotarare ptiti"d-"probarea executiei

comuneiBalesti,intocmitepeceledouasectiuni.

bugetelor
Iniliator:

Unzureanu Midilin-Ion, primarul comunei;



proiectul, cu 14 voturi ,,pentru" si 1, abtinere [consilier local Horcea

baniel) este adoptata hotararea privind aprobarea executiei bugetelor

comunei Balesti, intocmite pe cele doua sectiuni .

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

pregedinte de gedinfi, consilier local BUZULOIU MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului.

Domnul consilier local Malaescu Toma il interpeleaza pe dl. contabil sef

privind constructia putului, doban ztle pe minus si europubelele. Domnul

Nicolescu confirma renuntarea temporara la forarea unui nou put avand

in vedere oferta foarte mare facuta de constructor, explica faptul ca s-a

restituit un avans fara penalitati iar europubelele sunt pentru

persoanele fara contract'
bo-n.rl consilier local Antonescu Ilie ridica problema alimentarii cu

energie electrica in zonafantanii lui Cosbuc, in acest sens solicita sa se

tina cont ca este nevoie de un transformator de capacitate mai mare in

zona.

pregedinte de gedinte, consilier local BUZULOIU MARIUS : daca mai sunt

discutii pe marginea proiectului, hu, supun la vot proiectul, cu 14 voturi

,,pentru'; si 1, abtinere [cons. local HORCEA DANIEL) este adoptata

lrotlrArea privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei

Balesti .

Trecem la unctul IV de ordinea de zi a robati :

!5,consilierlocalBIJZ|JLoIUMARIUS:Supunlavot
amendamentul nr. L propus de dl. Malaescu Toma, cu 4 voturi ,,pentru"

si L1 voturi ,,impotriva" este respins amendamentul dl. Malaescu prin

care solicita ca indemnizatia acordata familiilor care au implinit 50 de

ani de casatorie neintrerupta sa fie de 500 lei;

p-i..t de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului

local al comunei Balesti . Inifiator: Ungureanu Midenn-Ion,
rimarul comunei;

Proiect de

familiilor care
hot"t".e privind conferirea ,,Diplomei de fidelitate"
au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Initiator: U reanu Medelin-Ion, primarul comunei;



Pregedinte de gedinfi, consilier local BUZULOru MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca mai sunt discutii pe marginea proiectului,
nu, supun la vot proiectul, cu L2 voturi ,,pentru" si 3 voturi ,,impotriva"
[cons. locali BUZULOIU MARIUS, HORCEA DANIE, MALAESCU TOMA)
este adoptata hotirArea privind conferirea ,,Diplomei de fidelitate"
familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Trecem la punctul V de pe ordinea de zi aprobati :

5. I moiect de hotarare privind aprobarea proiectului de

management si a modelului cadru al contractului de management
al Caminului Cultura ,,lON TEOTEOI" Balesti, judetul Gorj.

Initiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei;
Pregedinte de gedinfi, consilier local BUZULOIU MARIUS : supun la vot
amendamentul nr. 2 propus de dl. Malaescu Toma, cu 4 voturi ,,p€ntru"
si 11- voturi ,,impotriva" este respins amendamentul dl. Malaescu prin
care solicita ca durata contractului de management al Caminului
Cultural "lon Teoteoi" sa fie de 4 ani .

Domnul consilier local Malaescu Toma informeaza audienta ca proiectul
este plin de greseli si ca managerul nu are cursuri de specialitate.
Domnul consilier local Antonescu Ilie solicita ca managerul Caminului
cultural sa se preocupe mai mult de tineri, sa se achizitioneze costume
populare si instrumente muzicale.
Pregedinte de qedin!6, consilier local BUZULOru MARIUS : avizele pe

comisii fiind favorabile, dac a mai sunt discutii pe marginea proiectului,nu,
Atunci supun la vot proiectul, cu L2 voturi ,,pelltru" si 3 voturi
,,impotriva"[cons. locali BUZULOIU MARIUS, HORCEA DANIE,

MALAESCU TOMA) este adoptata hotirArea privind aprobarea
proiectului de management si a modelului cadru al bontractului de

management al Caminului Cultura ,,lON TEOTEOI" Balesti, judetul Gorj.

Trecem la unctul VI de ordinea de zi a robatd :

Pregedinte de gedinfi, consilier local BUZULOIU MARIUS : s-a luat la
cunostinta despre intrarea in concediu a primarului. In legatura cu

petitia domnului Turtoi, secretarul general al comunei inform eaza

Diverse:
-lnformare efectuare concediu Primar;
-Petitia d-lui Turtoi Constantin.



plenul despre necesitatea adoptarii unei hotarari de consiliu local prin

care sa se modifice Nomenclatorul stradal al comunei in sensul atribuirii

unor denumiri si unor strazi care au fost omise dar acest lucru este

recomandat sa se faca dupa alegerile locale avand in vedere ca in

perioada imediat urmatoare Registrul electoral va fi blocat in vederea

tiparirii listelor Permanente.

Trecem la unctul VII de ordinea de zi a robati :

D"-""1 consilier local Horcea Daniel solicita amanarea

proiectului si revenirea cu un nou proiect de hotarare prin

proprrtta incheierea unui nou contract de comodat avand in

acesta a exPirat Pe 5 august2020.
Domnul consilier local Malaescu

Horcea subliniind in Plus faPtul

dezbaterii
care sa se

vedere ca

Toma sustine Propunerea domnului
ca imobilul nu a mai fost evaluat din

anul 20L0.
pregedinte de gedinfi, consilier local BUZULOIU MARIUS : avizele pe

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

Atunci supun la vot proiectul, cu rz voturi ,,pentru", 2 [doua) voturi

,,impotriva"[cons. tocati HoRcEA DANIE, MALAESCU TOMA) si L

"btinur. [pbpescu Marius Andrei) este adoptata hotirArea privind

prelungirea ,orrt urtului de comodat pentru imobilul din comuna Balesti, sat

balesti, judetul Gorj in care isi are sediul si functioneaza SC UTIL LOCAL

SRL Balesti, judetul Gorj.

Trecem la unctul VIII de ordinea de zi a robatd :

BUZULOIU MARIUS : domnul

Nicolescu ne-a prezentat un model de pachet cu rechizite . Revenind la

proiect avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea

proiectului, nt1 atunci supun la vot proiectul, cu l-5 voturi ,,pentru", este

adoptata hotirArea privind acordarea pentru anul scolar 2020-2021 a

pachetului cu rechizite scolare pentru elevii din clasa pregatitoare si din

clasa I.

proiect d.@elungirea contractului de comodat

pentru imobilul din comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj in care

isi are sediul si functioneazasc UTIL LOCAL SRL Balesti, judetul

Initiator: U reanu Medehn-Ion, primarul qqnqgneu

proiect de t otarare privitrd acordarea pentru anul scolar 2020'

Z0Z1 a pachetului cu rechizite scolare pentru elevii din clasa

pregatitoare si din clasa I.

Iniliator: anu Mede[n-Ion, Primarul comuneu



Acestea fiind spuse declar inchisa sedinta de lucru a Consiliului

Local Balesti din data de 28.08.2020, drept pentru care am incheiat

prezentul proces-verbal in doui exemplare, din care L exemplar la

dosar 9i L exemplar pentru a fi afigat pe panoul avizier din incinta

Consiliului Local 9i Primdriei comppi'
f"

E SEDINTA,
MARTUS

SECRET NERALO

ALDOVIN CONS -CRISTI


