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PROCES-VERBAI

Incheiat astizi ,27.11.2020,in gedinfa ordinara a Consiliului Local

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

participi 15 consilieri locali .

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,

domnul ji. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozitiilor art.133,

alin. (1), art.L34 alin.'t1) lit.a), 
.art.138 si art. 196 din Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr,57,/2019 privind Codul hdministrativ si tinand
cont de prevederile HOTARARII GUVERNULUI ff. 967 din 12

noiemb rie 2020 privind prelungirea stirii de alertd pe teritoriul Romdniei

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

se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea Ei combaterea efectelor

pandemiei de COVID-lg, prin Dispozitia nr,654 /20.1L.2020 adusi la

cunogtinli publicl prin afigare pe pdnoul avizier din jncinta Primiriei
comunei si prin mijloace electronice. i r

in baza prevederilor Dispoligiei amintiter si in temeiul
prevederilor art,L34 din Ordoiranta de urgenta a Guv6rnului nr.

57 /2019 privind- Codul administratiu cu adresa nr. 16.760/20.L1'.2020
au fost c5nvocafi, prin mijloace electronice, si participe la gedinli
consilierii locali in functie .

Lucrlrile gedinlei Consiliului Local au fost deschise de

presedintele de sedinta, dl. Aninoiu Constantin, la orele t4:00, la sedinta
participand, de drept, dl. Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general

al comunei Biletti.



Se da citire si se supune aprobarii proiectului orflinii de zi, dupa
cum urmeaza:

Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara
din data de 19.II.2020 .

2, Proiect de hotarare privind aprobarea relelei gcolare a

unit5lilor de invd!5mAnt preuniversitar de stat din comuna
B5legti, judeful Gorj, pentru anul gcolar 202L-2022 .Inifiator:
Ungureanu Miditin-Ion, primarul comunei;

3. Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului,
numarului si categoriilor de burse pentru elevi. Iniliator:
Ungureanu Medehn-Ion, primarul comunei;

4. 'Proiect de hotarare
anul 202L. Iniliator:
comunei;

privind aprobarea Agendei culturale pe
IJngureanu MedeHn-Ion, primarul

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului operativ
de organizare a interventiilor, pentru asigurarea circulatiei
rutiere in conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes
local din administrarea comunei Balesti si de masuri specifice de
aparare impotriva incendiilor, in perioada de iarn a 2020-202I .

Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;
6. Proiect de hotarare privind aprobarga alocarii unor sume de

la bugetul local al comunei Balegti in vederea ac'ordarii cadourilor
elevilor din inv5gimAntul preuniversitar de la 'niveltil .comunei
Bilegti, colinditorilor, persoanelor prevazute de Legea 4L6/2001
si persoanelor cu handicap, cu ocazia sirbitorii Criciunului ti a
Anului Nou Inifiator: Ungureanu Mede[n-Ion, primarul
comunei;

7. Proiect de hotarare privind vAnzarea unor terenuri proprietate
privata a UAT Comuna Balesti . Inifiator: Ungureanu Midilin-
Ion, primarul comunei;

B. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de
organizare si desfasurare a selectiei in vederea reinnoirii
mandateior membrilor Consiliului de administratie al SC UTIL
LOCAL SRL Balesti, judetul Gorj . Inifiator: Ungureanu Midilin-
Ion, primarul comunei;

9. Proiect de hotarare privirid modificarea si completarea anexei
la Hotararea Consiliului local Balesti nr. 1,06/28.07.20L7 privind
stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie",



utilizate in cadrul aparatului -de- specialitate al
COMUNEI BALESTI si al aparatului de lucrd
Consiliului Local Balesti . Inifiator: Ungureanu
primarul comunei;

PRIMARULUI
permanent al
Medenn-Ion,

10. Diverse: solicitarea Digital Cable Sys.

Ordinea de zi
Presedintele

este aprobata cu unanimitate de voturi,
de sedinta, Aninoiu Constantin : trecem

l-5 voturi pentru.
la

Punctul I de e ordinea de zi aprobati :

marginea proiectului.
Domnul consilier local Papuc Nicusor Florin solicita procesul verbal al

sedintei de consiliu local.

Pregedinte de gedin!4, consilier lcical Aninoiu Constantin : se va pune la
dispozitia domnului consilief' procesul verbal.
Se supun aprobarii procesul verbal incheiat in sedinta extraordinara din
data de 1,9.LL.2020 si se aproba cu unanimitte de voturi, 15 voturi
pentru ,

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : continuam cu

Punctul II de e ordinea de zi aprobati :

Pregedinte de gedinte, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, ru,
atunci supun la vot proiectul, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdtea
privind aprobarea relelei gcolare a unitililor de inv5gdmAnt
preuniversitar de stat din comuna Bilegti, judeful Gorj, pentru anul
gcolar 202I-2022.

Punctul III de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local
comisii fiind favorabile. daca sunt discutii

Aninoiu Constantin : avizele
pe marginea proiectului

Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara
din data de 19.1,1,.2020 .

Presedintele de sedinta, Aninoiu Constantin: daca sunt discutii pe

Proiect de hotarare privind aprobarea relelei gcolare a

unitililor de invigsmAnt preuniversitar de Stat dit comuna
Bilegti, judelul Gorj, pentru anul gcolar 2021,-2022 .Inifiator:

reanu MedeHn-Ioh, primarul comunei;

Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului,
numarului si categoriilor de burse pentru elevi. Iniliator:
Ungureanu Mede[n-Ion, primarul comunei;

pe



Domnul consilier local Hsrcea Danie propune ea-bursa de merit sa fie
majorata la valoarea cie 150 de lei. .i

Domnul consilier local Stolojanu Catalin-lon considera ca ar trebui sa se

aprobe in Consiliul local si criteriile de acordare al acestor burse avand

in vedere faptul ca plenul consiliului aproba numarul si cuantumul
acestora.
Domnul consilier local Carstea Vasile : criteriile specifice de acordare a
burselor le stabileste scoala.
Pregedinte de gedin!5, consilier local Aninoiu Constantin : supun la vot
amendamentul cu 6 voturi pentru si 9 voturi impotriva se respinge

amendamentul d-lui Horcea Daniel. Supun la vot proiectul, cu 9 voturi
pentru si 6 voturi impotriva (domnii consilieri locali Horcea Daniel,

Stolojanu Catalin-Ion, Tita Gheorghe, Papuc Florin, Firoiu Dumitru) este

adoptata hotdr6rea privind stabilirea cuantumului, numarului si

categoriilor de burse pentru elevi..

Punctul IV de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe

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

atunci supun la vot proiectul, cu l-5 voturi pentru este adoptata hotdrdrea

privindaprobareaAgendeiculturale.pe.and2a2L.

Punctul V de pe ordinea de zi aprobati :

Pregedinte de gedingi, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe

comisii fiind favorabiie, dacamai sunt discutii pe marginea proiectului.
Doamna consilier locai Dovlete Maria: propun ca in perioada 1 dec. - 1 mar.

Sa gasim o soiutie pentru ridicarea masiniior de pe marginea drumului.

Pregedinte_ de gedinlA, consilier local Aninoiu Constantin : se pot ridica
masinile, s-a schimbat legislatia, este atributul politiei locale sa dea

chiar amenzi. '

Domnul consilier local Popescu Marius -Andrei: sa se ridice si

materialele depozitate pe marginea drumului.

Proiect de hotafar.e
anul 2021,. Inifiatcif:
comunei;

privind aprobarea ,Agendei culturale pe

Ungureanu Medehn-Ion, primarul

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului operativ
de organizare a interventiilor, pentru asigurarea circulatiei
rutiere in conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes
local din administrarea comunei Balesti si de masuri specifice de

aparare impotriva incendiilor, in perioada de iarna2020-202I .

Initiator: Ungureanu Mndehn-Ion, primarul comunei;



Pregedinte de gedinfi, consilier iocal Aninoiu Constanttn : supun la vot
proiectul, cu 15 voturi pentru este acioptata hotdrdrea privind aprobarea
Planului operativ de organizare a interventiilor, pentru as.igurarea
circulatiei rutiere in conditii de siguranta, pe drumurile publice de

interes local din administrarea comunei Balesti si de masuri specifice de

aparare impotriva incendiilor, in perioada de iarna2020-2021, .

Pregedinte de gedinf6, consilier iocal Aninoiu Constantin : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca'sunt discutii pe marginea proiectului.
Domnul consilier local Papuc Nicusor Florin: am realtzat ca se dau 1000
de pachete dar din referat rezulta ca se dau doar 700 si ceva de pachete,
lipsesc 300 de pachete. Eu as propune sa acordam doar 7L7 pachete.
Domnul consilier local Braila Dumitru: 300 sunt pentru colindatori.
Pregedinte de gedinte,consilier local Aninoiu Constantin : supun la vot
propunerea domnului Papuc, propunerea intruneste 

" 
un singur vot

pentru, 1 abtinere si restul de 13 voturi impotriva. Supun la vot
proiectul, cu 14 voturi pentru si L abtinere I dl. cons. lbc. Papuc Nicusor
Florin) este adoptata hotdrArea privind aprobarea alocarii unorsume de

la bugetul local al comunei Bilegti in vederea acordarii cadourilor
elevilor din invlfdmAntul preuniversitar de la nivelul comunei Bilegti,
colinditorilor, persoanelor prevazute de Legea 416 /2001 si
persoanelor cu handicap, cu ocazia sirbitorii Crlciunului 'ti a Anului
Nou.

Punctul VII de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte -de 'gedinfd, consilier local Aninoiu Constantin : avtzele pe

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

atunci supun la vot proiectul, cu 14 voturi pentru st 1 abtinere I dl. Tita
Gheorghe) este adoptata hotdrdrea privind vinzarea unor terenuri
proprietate privata a UAT Comuna Balesti .

Punctul VI de pe ordinea de zi aprobati :

6. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unor sume de

la bugetul local al comunei Bdlegti in vederea acordarii cadourilor
elevilor din invigimAntul preuniversitar de la nivelul comunei
Bdlegti, colinditorilor, persoanelor prevazute de Legea 416/2001
si persoanelor cu handicap, cu ocazia sirbitorii Criciunului gi a
Anului Nou Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul
comunei;

Proiect de hotarare privind vAnzarea unor terenuri
proprietate privata a UAT Comuna Balesti . Inifiator: Ungureanu
Medelin-Ion, primarul comunei;



Punctul VIII de ordinea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului.

Consilier local Papuc Nicusor Florin: ar trebui sa gasim alti oameni mai

capabili.
Pregedinte de gedinte, consilier local Aninoiu Constantin : Daca mai sunt

alte discutii nu, atunci supun la vot proiectul, cu 11 voturi pentru si 4
abtineri I Papuc Nicusor Flroin, Stolojanu Catalin-lon, Horcea Daniel,

Tita GheorgheJ este adoptata hotdrdrea privind aprobarea procedurii de

organizare si desfasuqare a selectiei in vederea reinnoirii mandatelor
membrilor Consiliului de.adminibtratie al SC UTIL LOCAL SRL Balesti,
judetul Gorj .

Punctul IX de ordinea de zi aprobatd :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului .

Domnul consilier local Carstea Vasile considera ca la nivelul salariile

sunt motivante si isi exprima profunda nemultumire privind activitatea

desfasurata de cei doi specialisti topo din cadrul Compartimentului
cadastru si adrninistrarea domeniului public si privat de interes local,

respectiv domnii Dan Alin-Costinel si Preda Dorel Teodor care ar trebui
sa depuna mai mult efort pentru solutionarea cererilor pe fond funciar.
presedintele de sedinta isi exprima opinia privind posibilitatea chemarii

acestora in sedinta de consiliu. Domnul consilier'local Carstea Vasile

considera ca lucrurile trebuie solutionate la nivelul comisiei locale de

fond funciar, ,,hu sa trimitem oamenii in instanta, sunt plimbat de 1- an

de zile cu un dosar ,,. Se stabileste prezentarea celor doi specialisti topo
din cadrul primariei, respectiv domnii DAN ALIN-COSTINEL si PREDA

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de

organizare si desfasurare a selectiei in vederea reinnoirii
mandatelor membrilor Consiliului de administratie al SC UTIL

LOCAL SRL Balesti, judetul Gorj . Inifiator: Ungureanu Middlin-
Ion, primarul comunei;

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei

la Hotararea Consiliului local Balesti nr. L06/28.07.2017 privind
stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si

contractuale din cadrul familiei ocupatiOnale aAdministratie",
utilizate in cadrul aparatului- d.e specialitate al PRIMARULUI

COMUNEI BALESTI si al 
, 
aparatului de lucrtr permanent al

Consiliului Local Balesti . Inifiator: Ungureanu Medehn-Ion,
rimarul comunei;



DOREL TEODOR, in sedinta ordinara

prezentarii unui raport de activitate si

consilierilor locali.
pregedinte de gedi nfi,consilier local Aninoiu constantin : Daca mai sunt

nnh.rr <'i )

;tr;T."itt ",1-;;ffi1 *.* ta vot proiectul, cu 13 voturi pentru si 2

abtineri I papuc Nicuro, Florin si Horcea Daniel,] este adoptata hotdrarea
r:--l--: I^^^I

ffiffi #t"o*;;;i;ompletarea anexei la Hotararea consiliului local
--::l^-. l^ 1-^-n -tforonfal-,rrvlllu 

rrrvs

Balesti nr. 106 /28.07.2Ar7 privind stabilirea salariilor debaza aferente
--^ ^!: ^.^^l^

functiilor publice si contiactuale din cadrul familiei ocupationale
^li+^+^ ^lI LlllLLrrr\-rr tr'

,,Administratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al
^-# .rl,rl1lLlllltrllJ Lr (rr

PRIMARULUI COMUNEI BALESTI si al apiratului de lucru permanent al

Consiliului Local Balesti .'

Punctul X de e ordin ea de zi a robatd :

pregedinte de gedinfa, consilier local Aninoiu constantin : solicitarea a

^fo o^l i'.i+q
;".il**;;t;" ;isii, consider ca Digital cable Systems poate solicita

-- ^L: -: ^sn ^

rezlrier"u ,orri*i;il;terior, noi putand demara procedura de inchiriere a
1 - 1l ^2+^+2^Xil;ili';;;1", irris-"r u,,und posibilitrtea sa se inscrie la licitatie'

I - 1- -tl ^ aa^arr d^

consilierii locaii sunt in unanimitate de acord cu solutia propusa.
in doud
afigat peDrept pentru care am incheiat prezet-,*---gl:t"tl:^1"1

;;ffi;;i'i", din incinta c on sil iulu i t 
". #Ii1qpti t otpune i'

PRESEDINTE D

SECRETA ERAL,
BALDOVIN C AXTNS.CRISTI

djlr luna decembrie in vederea

pentru a raspun+e la intrebarile

Di".t*' solicitarea Drgital Cable Sys


