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Incheiat astilzi, 19.tL.2020, in gedinfa extraordinara a Consiliului

Local al comunei Bdlegti, desfasurata si prin mijloace electronice, la

care participi 15 consilieri locali .

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,

domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispoziliilor art.133,

alin. (2)t, art.I34 alin. t1) lit.a), art,L38 si art. 196 din Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ si tinand

.ottt de prevederile HOTARARII GUVERNULUI nr. 967 din 12

noiemb rie 2020 privind prelun girea stdrii de alertd pe teritoriul RomAniei

incep6nd cu data de 14 noiembrie 2020,'precum qi stabilirea mdsurilor care

se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-L}, adusi la cunogtinli publicd prin afigare pe

panoul avizier din incinta Primlriei comunei si prin mijloace

electronice.
in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul

prevederilor art.t34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

ST /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr. 16293/13.LL.2020
au fost convocafi, prin mijloace electronice, sd participe la gedinti

consilierii locali in funcfie
Lucrdrile gedinlei Consiliului Local au fost deschise de

presedintele de sedinta, dl. Aninoiu Constantin, la orele 15:00, la sedinta

participand : din randul cetatenilor comunei Lascu Iulian, Stroe Nicolae,

Ularu Cosmin, din partea aparatului de specialitate al primarului: sef

Serviciu economic Nicolescu Spiridon, insp. Compartiment urbanism

Apostol Ion. Sunt prezenti si primarul comunei Balesti, Ungureanu

Madalin-lon si , d; drept, dl. Baldovin Constantin-Cristi, secretarul

general al comunei Bilegti.



Se da citire si sesupune aprobarii proiectului ordinii de 7i , dupa
cum urmeaza:
Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

7.. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara
din data de 13.1L.2020 .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
local al comunei Balesti si a programului de investitii.
Initiator: Ungureanu Mede[n-Ion, primarul comunei;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea execuliei bugetelor
comunei Bdle;ti, intocmite pe cele doud secliuni.
Inifiator: Ungureanu MAdeHn-Ion, primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind initierea elaborarii PUZ
Platforma industriala in comuna Balesti, jud. Gorj.
Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

5. Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai
Consiliului local Balesti in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale ,,Antonie Mogos", pentru anul scolar 2020-202I.
Initiator: Ungureanu Mede[n-Ion, primarul comunei;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investifii ,,EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE PE STRADA DC9O. DIN COMLINA BALESTI
JUDETUL GORI".
Initiator: Ungureanu Mede[n'Ion, primarul comunei;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
economici ai obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE
IN COMUNA BALESTI, STR. ALEEA FANTANII, STR.
ROZE,LOR, STR. ALEEA CILNICEANU, STR.
CRIZANTEMELOR, JUDETI.L GORJ".
Initiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei;

tehnico-
STRAZI
ALEEA
ALEEA

B. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii' proiectului

,,Achizitie de echipamente si dispozitive electronice pentru

desfasurarea invatamantului on-line in cadrul Relelei gcolare a

unitafllor de inv6!5m6nt de pe raza comunei Balesti, judetul Gorj" ,

sub coordonarea Scolii Gimnaziale ,,Antonie Mogos" .

Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a STATULUI

DE FUNCTII ale Clubului Sportiv,, II{TERNATIONAL BALESTI".
Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a STATULUI
DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al PRIMARULUI
COMTINEI BALESTI, judetul Gorj.
Initiator: Ungureanu Medilin-Ion, primarul comunei;



respectivul proiect. Acordul consilierilor fiind luat se trece la
Punctul IV de pe ordinea de ziaprobati :

Proiect de hotarare privind initierea elaborarii PllZ - Platforma
industriala in comuna Balesti, jud. Gorj.
Inifiator: ungureanu Midilin-Ion, primarul comunei;

ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi . 
"

Presedintele de sedinta, Aninoiu Constantin solicita acordul consilierilor
locali in privinta discutarii cu prioritate a pct. 4 de pe ordinea de zi,
avand in vedere prezenta in sala a unor cetateni interesati de

Presedintele de sedinta, Aninoiu Constantin: avtzele pe comisii fiind
favorabile , daca sunt discutii pe marginea proiectului.
Domnul consilier local Papuc Nicusor Florin sublini aza faptul ca, potrivit
referatului dl. Apostol Ion, obiectivul va necesita cheltuieli de la bugetul
local, Consiliul f udetean Gorj suportand doar cheltuielile privind
constructiile si avizele necesare dezvoltarii platformei, solicitand
toto data sp e ci fi carea lo calizari i Platfo rme i industrial e.
Primarul comunei Balesti explica faptul ca prin proiectul prezentat se
cere doar acordul initierii elaborarii Planului Urbanistic Zonal, urmand
ca intr-o sedinta viitoare sa se supuna spre aprobare plenului consiliului
local PUZ-ul in forma elaborata, acesta avand drept scop introducerea
Islazului comunal Talpasesti in intravilan, dar numai dupa obtinerea
tuturor avizelor legale de la Ministerul Agriculturii si celelalte institutii
abilitate.
Domnul Stroe Nicolae si domnul Lascu Iulian considera ca nu este
necesar sa se cedeze intregul islaz avand in vedere faptul ca este
necesara asigurarea unor suprafete pentru pasunatul animalelor.
Domnul Papuc Nicusor Florin solicita respingerea proiectului.
Domnul consilier local Horcea Daniel solicita prezenta domnului
Apostol Ion si propune alocarea unei suprafete de 5-10 ha Platformei
industriale pentru a nu fi afectati crescatorii de animale ,

Primarul comunei Balesti asigura audienta de faptul ca nu vor fi afectati
crescatorii de animale, adresandu-i o intrebare retorica d-lui Lascu in
sensul daca a primit un ,,acord" de la primarie cand a ingradit Islazul.
Domnul consilier local Horcea Daniel il interpeleaza pe dl. Apostol cu
privire la consultarea cetatenilor din Talpasesti cu privire la PUZ-ul
propus. Domnul Apostol raspunde afirmand ca sedintele pe sate se vor
tine cand va fi elaborat efectiv PUZ-ul.
Domnul consilier local Carstea Vasile considera ca propice dezvoltarii
locale proiectul in cavza dar solicita ca tot consiliul local sa decida in
privinta terenului in cauza, avand in vedere a ca mai sunt crescatori de
animale.



P+egedinte de gedinfi, consilier local fuiinoiu{onstantin : supun la vot
proiectul de hotarare privind initierea elaborarii PUZ Platforma
industriala in comuna Balesti, jud. Gori. Cu 13 voturi pentru [domnii
consilieri locali Tita Gheorghe si Popescu Andrei Marius fiind-contactati
prin mijloace electronice), 1 vot impotriva fPapuc Nicusor FlorinJ si 1
abtinere [Horcea Daniel) este adoptata hotararea privind initierea
elaborarii PUZ - Platforma industriala in comuna Balesti, jud. Gorj.

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : revenim la

Punctul I de pe ordinea de zi aprobati :

Procesul verbal incheiat in sedinta extraordinara din data de

13.1I.2020 este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul II de ordinea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfd, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

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

atunci supun la vot proiectul, cu 15 voturipentru (domnii consilieri locali
Tita Gheorghe si Popescu Andrei Marius fiind contactati prin mijloace
electronice) este adoptata hotdrdrea privind aprobarea rectificarii
bugetului local al comunei Balesti si a programului de investitii.

Punctul III de e ordinea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

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

atunci supun la vot proiectul, cu 15 voturi pentru [domnii consilieri locali
Tita Gheorghe si Popescu Andrei Marius fiind contactati prin mijloace
electronice) este adoptata hotdrdrea privind aprobarea execufiei bugetelor

comunei Bdleqti, intocmite pe cele doud secfiuni.

Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara
din data de 13.11,.2020 .

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
al comunei Balesti si a programului de investitii.
Initiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind aprobarea execufiei bugetelor

comunei Bdleqti, intocmite pe cele doud secfiuni.

Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai

Consiliului local Balesti in Consiliul de Administratie aI Scolii
Grmnaziale ,,Antonie MogoS", pentru anul scolar 2020-2021.

Initiator: Ungureanu MddeHn-Ion, primarul comunei;

Punctul V de e ordin ea de zi a robatd :



pregedinte deSedinfi, consilier local Aninoiu constantin :+ropuneri va

rog. r .

In urma consultarilor sunt facute urmatoarele propunerl:

L. Papuc Nicusor Florin ,la propunerea d-lui Braila Dumitru;

2. Dovlete Maria , la propunerea d-lui Buicu Andrei cristian,

3. Balacescu Ion, la propunerea d-lui Aninoiu Constantin'

4. Buicu Andrei cristian, la propunerea d-nei Dovlete Maria'

pregedinte de gedin;i, consilier local Aninoiu constantin : supun la vot

prima propunere, respectiv dl. Papuc' Propunerea intrunind doar 6

voturi pentru se trece-la propunerea nr. z, d-na Dovletg cu 1-3 voturi

pentru, 1 abtinere I stoloj"tt,, catalin-Ion) si 1 vot impotriva I Papuc

Nicusor FlorinJ se d.r.*n eaza dna Dovlete Maria ca reprezentant in

consiliul de Administratie al Scolii Gimn aziale ,,Antonie MogoS", pentru

anul scolar 2020-2021. propunerea nr. 3, Balacescu lon, Cu unanimitate de

voturi se dese mneaza dl Balacescu Ion ca reprezentant in consiliul de

Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Antonie MogoS", pentru anul scolar

2020-2021. propunerea nr. 4, Buicu Andrei cristian, cu unanimitate de

voturi se desemn eaza dl Buicu Andrei cristian ca reprezentant in

consiliul de Administratie al Scolii Gimn az\ale ,,Antonie Mogos", pentru

anul scolar 2020-202I.
pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu constantin : avrzele pe

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

atunci supun la vot proiectul, cu i-3 voturr pentru fdomnii consilieri locali

Tita Gheorghe si popescu Andrei Marius fiind contactati prin mijloace

electronice), r abtinere t Stolojanu catalin-lon) si 1 vot impotriva t
papuc Nicuior Florin) .ri. adoptata hotdrdrea privind desemnarea a trei

reprezentanti ai consiliului local Balesti in consiliul de Administratie al

Scolii Gimnaziale ,,Antonie Mogos", pentru anul scolar 2020-202I'

respectiv Dovlete Maria, Balacescu Ion si Buicu Andrei cristian .

Punctul VI de ordinea de zi a robatd :

pregedinte de gedinfa, consilier local Aninoiu constantin : avtzele pe

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

atunci supun ra vot proiectur, cu 15 voturi penfru [domnii consilieri locali

Tita Gheorghe si popescu Andrei Marius fiind contactati prin mijloace

electronice) este adoptata hot6r6rea privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului de investilii ,,EXTINDERE RETEA

ffie hotar"ru pririra 
"probarea 

indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de inveitigii ,,EXTINDERE RETEA DF

CANALIZARE PE STRADA DCgO, DIN COMI.INA BALESTI

JUDETUL GORI".
Initiator: Ungurean



DE CANALIZARE
JIJDETUL GORJ".

PE-STRADA DC9O. DIN COMLTNA BALESTL

pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu constantin ; avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului'

consilier local papuc Nicusor Florin: proiectul ca valoare este foarte mare

iar lacheltuieli diverse si neprevazute s-a stabilit o suma de 25.402 lei care

la fel este foarte mare. ce repr ezintaaceste cheltuieli neprevazute?

pregedinte de gedinte, consilier local Aninoiu constantin : va rugam sa

va adresati compartimentului de specialitate din aparatul primarului

care a participat la intocmirea indicatorilor. Daca mai sunt alte discutii

nu, atunci supun ra vot proiectur, cu 14 votu ri pentru [domnii consilieri

locali Tita iheorghe si popescu Andrei Marius fiind contactati prin

mijloace electronice) si 1 
"btitr.re 

[Papuc Nicusor Florin) este adoptata

hotdrdrea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investifii ,,MODERNIZARE STRAZI IN COMLINA

BALESTI, STR. ALEEA FANTANII, STR. ALEEA ROZELO& STR'

ALEEA CILNICEANU, STR. ALEEA CRIZANTEMELOR' JUDETUL

GORI".

Punctul VII de e ordinea de zi a

Punctul VIII de ordinea de zi a robatd :

pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu constantin : avizele pe

comisii fiind favbrabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului'

consilier local Horcea Daniel : cum s-a ajuns la valoarea unei tablete de

L200lei ?

primarul comunei Balesti: valorile sunt stabilite potrivit Ghidului

solicitantului la programul Operalional competitivitate (Poc) ' Rata de

cofinantare suportata de noi este de 2o/o '

Proi.. aProbarea indicatorilor

tehnico-economici ai obieaivuiui de investilii,,MODERNIZARE

STRAZI IN COMIINA BALESTI, STR. ALEEA FANTANII' STR'

ALEEA ROZELOR, STR. ALEEA CILNICEANU, STR. ALEEA

CRIZANTEMELOR, JUDETUL GORT'.

Initiator: Ungureanu Medehn-Ion, primaru

9l Y 
^^^ 

Yrv r-

Proiect de plementarii proiectului

,,Achizitie de echipamente si dispozitive 
_ 
electronice pentru

desfasur area invatamantului on-line in cadrul Relelei gcolare a

unitalilor de inv6{6m0nt de pe raza comunei Balesti, judetul Gorj" ,

sub coordonarea Scolii Gimnaziale ,,Antonie Mogos" '

Initiator: Un anu Medenn-Ion, P



consilier local Firoiu Dumitru: acest--sprijin este un lucru bun pentru

invatamant, nu am stabilit noi preturile de achizitte' +

consilier rocal Horcea Danier : sunt 360 de de tablete, sunt scumpe'

cred ca sunt Samsung, sper sa nu se achizitioneze Lenovo'

Consilier local Carstea Vasile : cine le achizitioneaza? Sa

buna!
consilier local Firoiu Dumitru: scoala .

pregedinte de gedin!5, consilier local Aninoiu constantin : Daca mai sunt

alte discutii nu, atunci supun la vot proiectul, cu 15 voturr penfrufdomnii

consilieri locali Tita Gheorghe si popescu Andrei Marius fiind contactati

prin mijloace electronicei este a^doptata hotdrarea privind aprobarea

implementarii proiectului 
' 
,,Ach\zitie de echipamente si dispozitive

electronice pentru desfasur area invatamantului on-line in cadrul Relelei

qcolare a unitalilor de invaldmdnt de pe raza comunei Balesti, judetul Gorj",

sub coordonarea Scolii Gimnaziale ,,Antonie Mogos" '

luam o marca

Punctul IX de ordinea de zi a robati :

pregedinte de gedinli, consilier local Aninoiu constantin : avrzele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe margin-ea proiectului '

Domnul consilier local papuc Nicusor ilorin iolicita explicatii privind

infiintarea unui post de administrator in cadrul clubului Sportiv

,, TNTERNATIONAL BALESTI " pe un ton ridicat si folosind un limbaj

obscen . presedintele de sedint u, uuind in vedere faptul ca acesta se afla la

prima abatere, il ave rtizeaza atragandu-i atentia si invitandu-l sa respecte

regulamentul consiliului local . piimarul comunei precizeaza faptul ca este

nevoie de acest post de administrator si de o femeie de serviciu '

pregedinte de gedi nte,consilier local Aninoiu constantin : Daca mai sunt

alte discutii nu, atunci supun la vot proiectul, cu 13 voturi pentru [domnii

consilieri locali Tita Gheorghe si popescu Andrei Marius fiind contactati

prin mijroace electronice) 
",'zldoual abtineri [PAPuc NIcusoR FLORIN

si Horcea Daniel) este adoptata hotirarea privittd uptobareaorganigramei si

A STATULUI DE FUNCrir AIE CIUbUIUi SPOrtiV " INTERNATIONAL

BALESTI" .

ffitarare privind aProbarea

STATULII DE FLINCTII

,, INTERNATIONAL BALESTI".

Organigramel sl a

Clubului SPortiv

r: Ungureanu Midilin-Ion, rimarul comunei;

*r ,L L'v .-v "' a organigramei si aila a" notarare privind aprobarea orge

srATuLuI DE FuNCTtr ale aparatului de specialitate al

PRIMARLLUI COMUNEI BALESTI, judetul Gorj

Initiaton Un

Punctul X de e ordinea de n a robati :



Pregedinte de gedin!5, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului .

Domnul consilier local Horcea Daniel solicita informatii privind
modificarile propuse in organigrama.
Secretarul general al comunei il informeaza cu privire la modificarile
propuse prin proiectul de hotarare.
Domnul consilier local Papuc Florin Nicusor: in anul 2019 se spunea ca

nu se mai fac angajari.
Pregedinte de gedinte, consilier local Aninoiu Constantin : Daca mai sunt
alte discutii nu, atunci supun la vot proiectul, cu 14 votun pentru [domnii
consilieri locali Tita Gheorghe si Popescu Andrei Marius fiind contactati
prin mijloace electronice) si 1 abtinere IPAPUC NICUSOR FLORINJ este

adoptata hotdrdrea privind aprobarea Organigramei si a STATULUI DE
FL|NCTII ale aparatului de specialitate al PRIMARULU COMUNEI
BALESTI, judetul Gorj."
Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : in finalul
sedintei supun atentiei dvs solicitarea d-lui Papuc privind mutarea sa in
alta comisie a Consiliului local avand in vedere conflictul in care se afla
cu dl. Balan Ion .

In urma discutiilor primarul si consilierii locali nu considera necesara

initierea unui proiect de hotarare privind modificarea hotararii privind
organrzarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Balesti, judetul Gorj.
Pregedinte de gedin!5, consilier local Aninoiu Constantin : acestea fiind
spuse declar inchisa sedinta Consiliului local Balesti de astazi 19.11.2020.

Drept pentru care am incheiat prezentul
exemplare, din care 1 exemplar la dosar gi 1 exem
panoul avizier din incinta Consiliului Local gi Pri

SECRET ERAL,

PRESEDINT DE SEDI
ANINOIU NSTANTIN

BALDOVIN NTIN.CRISTI


