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IUDETUL GORI
COMUNA BALE$TI
CONSILruL LOCAL
Nr.1B3 6/01.02.202I

PROCES.VERBAL

Incheiat asti2i,29.0I.2021, in gedinfa ordinara a Consiliului Local
al comunei Bhlegti la care participd l-5 consilieri locali.

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,
domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozifiilor art.l-33,
alin. (1), art.1'34 alin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului ttt. 57 /201,9 privind Codul administrativ si tinand
cont de prevederile HOTARARII GIIVERNULUI nr. 3 dn 12 noiembrie
2021 privind prelungirea stirii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu
data de 13 ianuarie 2021, precum $i stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea ;i combaterea efectelor pandemiei A"
COVID-L9, prin Dispozitia nr.3 2/2L.01,.202L adusi la cunogtinfi
publici prin afigare pe panoul avi zier din incinta Primiriei comunei si
prin mijloace electronice.

in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul
prevederilor art.L34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57 /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr. LLBS/Z1.1L.ZyZL au
fost convocafi, prin mijloace electronice, si participe la ;edinli
consilierii locali in funcfie .

Lucririle gedinlei Consiliului Local au fost deschise de
presedintele de sedinta, dl. Aninoiu Constantin, la orele 14:00, la sedinta
participand si Militaru Dorel, Ungureanu Madalin-lon, primarul comunei
Balesti si Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general al comunei
Bdleqti
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Se da citire si se supune aprobarii proiectul ordinii de zi
suplimentate, dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

L. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din
data de 18.1,2.2020 .

2. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara
din data de 06.0I.202L .

3. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pe

o perioada de 3 luni. Inifiator: Ungureanu Mede[n-Ion,
primarul comunei;

4, Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului
Local al comunei Balesti pentru schimbarea temporard a destinatiei
unui imobil, din spaliu de inv6!5m6nt in structura medicala cu
destinatia,,Centru de Vaccinare anti-Covid- 1 9".
Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

5. Proiect de hotarare privind vinzarea unui teren, proprietate
privata a UAT Comuna Balesti .

Initiator: Ungureanu MAdeHn-Ion, primarul comunei;
6, Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor

locale pe anul 202I .

Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
locala a comunei Balesti, pentru perioada202L-2027 .

Inifiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei;

B. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local
al comunei Bdlepti rezultx la incheierea exercifiului bugetar al anului
2020.
Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

9. Proiect de hotarare privind modific area Statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Balesti, judetul Gorj.
Inifiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

10. Proiect de hotarare privind unele mdsuri ce privesc Societatea
Comerciald "UTIL LOCAL" S.R.L. BALE$TI, judeful GORI .

Inifiator: Ungureanu Medehn-Ion, primarul comunei;

LL. Diverse:
-petitie fugravu Dumitru;
-petitie BAldea Stelian;
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-adresa Oficiului fudetean de Po9ta Gorj'

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

ea Parta la data de 22'06'2021

a Scrisorii de Garantie nr. 796112.10.2017 de la FNGCIMM s'A' -
IFN in valoare de 262.599,3 lei

Initiator: Ungureanu Medeun-Ion, primarul comunei;

Ptoi.ct de hotarare privind prelungirea pana la data de 22.09.2021 a

de la FNGCIMM S.A. - IFNScrisorii de Garantie nr. 797112.10.2017

in valoare de 199.035,15 lei

Initiator: Ungureanu Medgli4lg& rimarul comunei;

presedintele de sedinta, Aninoiu Constantin : cu acordul dvs pct. nr' 1L

va fi luat,in discutie la sfarsitul sedintei odata cu solicitarea domnului

Militaru Dorel. Ordinea de zi suplimentata este aprobata cu unanimitate

de voturi, 1-5 voturi Pentru.

Punctul I de ordinea de zi a robatd :

,AninoiuConstantin:dacasuntdiscutii,nuSunt,
supun aprobarii procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din 

_$tat_e-
ffi.LZ.ZOZO, cu 1,4 voturi pentru si 1 vot impotriva [Papuc Nicusor

Florin) se aproba procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din data

de 18.12.2020

pregedinte de gedinle, consilier local Aninoiu Constantin : continuam cu

Punctul II de pe ordinea de zi aprobatd :

local Aninoiu Constantin : daca sunt

discutii, hu sunt, supun aprobarii procesul verbal incheiat in sedinta

extraordinara din data de 06.0 t.2021,, cu \L voturi pentru , t vot

impotriva (papuc Nicusor Florin) si 3 abtineri I Stoloianu catalin,

Popescu Andrei-Marius, Tita Gheorghe) se aproba procesul verbal

incheiat in sedinta extraordinara din data de 06.0 L.202I.

Punctul III de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinti,
rog.

consilier local Aninoiu Constantin : propunerl va

Aprobarea Procesului
data de 1B. L2.2020 .

".tbahncheiat 
in sedinta ordinara din

'o.rbal incheiat in sedinta extraordinara

din data de 06.0L2021'.

Proiect d gerea Presedintelui de sedinta pe

o perioada de 3 luni. Inifiator: ungureanu Medenn-Ion,

rimarul comunei;
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Punctul IV de pe ordinea de zi aprobatd :

4. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului
Local al comunei Balesti pentru schimbarea temporard, a destinafiei
unui imobil, din spa[iu de tnvSldmAnt in structura medicala cu
destinatia,,Centru de Vaccinare anti-Covid- 1 9 ".
Inifiator: Ungureanu Medehn-Ion, primarul comunei;

Carstea Vasile: il propun pe domnul Firoiu Dumitru.
Pregedinte de gedinfd, consilier local Aninoiu Constantin : alte
propuneri nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului Carstea, cu
l-5 voturi pentru este ales presedinte de sedinta domnul Firoiu Dumitru.

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 l-5 voturi pentru este adoptata hotdrdrea
privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Balesti pentru
schimbarea temporard a destinaliei unui imobil, din spafiu de invdldmdnt in
structura medicala cu destinalia ,,Centru de Vaccinare anti-Covid-19".

Punctul V de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinf5, consilier local Aninoiu Constantin : avtzele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, nu,
supun la vot proiectul, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind
vilnzarea unui teren, proprietate privata a UAT Comuna Balesti .

Punctul VI de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinti, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului,
domnul Stolojanu solicita luarea cuvantului.
Stolojanu Catalin-lon: cred ca era bine daca era prezentsi contabilul sef
pentru a ne spune cateva cuvinte despre acest proiect.
Primarul comunei Balesti, Ungureanu Madalin-lon: puteti sa-l chemati
pe contabil dar sa stiti ca nu se maresc taxele si impozitele.
Papuc Nicusor Florin: care este cota de impozitare la persoane juridice?
Va spun eu este de 1-,3, este la maxim, propun sa fie stabilita spre minim.
Pregedinte de gedinte, consilier local Aninoiu Constantin : daca mai sunt
alte discutii pe marginea proiectului, hu, atunci supun la vot proiectul,
cu L4 voturi pentru si I vot impotriva (Papuc Nicusor Florin) este

,
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Proiect de hotarare privind vdnzarea unui teren, proprietate
privata a UAT Comuna Balesti .

Inifiator: Ungureanu Medetin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pe anul 202I .

Inifiator: Ungureanu Madehn-Ion, primarul comunei;



adoptata hotirArea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
202r .

Punctul VII de ordinea de zi a robati :

Pregedinte de gedinti, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, ru,
supun la vot proiectul, cu 15 votun pentru este adoptata hotdr6rea privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Balesti, pentru
perioada 2021,-2027 .

Punctul VIII de pe ordinea de zi aprobati :

B. I Proiect de hotarare privind utllizarea excedentului bugetului local
al comunei B[lepti rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului
2020.
Initiator: Ungureanu Medehn-Ion, primarul comunei;

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 este adoptata hotdrdrea
privind utllizarca excedentului bugetului local al comunei BdleSti rezultat la
incheierea exercitiului buqetar al anului 2020.

Punctul IX de e ordin ea de zi a robatl :

Pregedinte de gedinti, consilier local Aninoiu Constantin : avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, ru,
atunci supun la vot proiectul, cu l-5 voturi pentru este adoptata hotdrArea
privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Balesti, judetul Gorj.

Punctul X de e ordin ea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin ; avizele pe

comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului.

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
locala a comunei Balesti, pentru perioada 2021-2027 .

Initiator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind modific area Statului de functii al
apantului de specialitate al Primarului comunei Balesti, judetul Gorj.
Initiator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind unele mdsuri ce privesc Societatea
Comerciald "UTIL LOCAL" S.R.L. BALE$TI, judeful GORI .

Initiator: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;



Papuc Nicusor Florin: nu am primit materialul solicitat de la SC UTIL
LOCAL SRL, m-am adresat atat SC UTIL LOCAL SRL cat si Consiliului
local si am cerut ultimele raporturi ale Curtii de Conturi a societatii SC

UTIL LOCAL SRL. Dl. Ursateanu isi continua functia de administrator, nu
are studii superioare, este posibil?
Primarul comunei Balesti: ati votat ,,pentru" la proiectul privind
prelungirea mandatelor!
Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : supun la vot
proiectul, cu LL voturi pentru sl 4 abtineri ( Papuc Nicusor Florin,
Popescu Andrei Marius, Stolojanu Catalin-lon sl Tita Gheorghe) este
adoptata hotdrdrea privind unele mdsuri ce privesc Societatea Comerciald
"UTIL LOCAL" S.R.L. nArEgTI, judeful GORJ .

Punctul XII 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 14 votun pentru si 1 abtinere ( Horcea
Daniel) este adoptata hotdrdrea privind prelungirea parta la data de
22.06.2021 a Scrisorii de Garantie ff. 796112.10.2017 de la FNGCIMM S.A.
- IFN in valoare de 262.599.3 lei

Punctul XIII de ordinea de zi a robati :

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu Constantin : avrzele pe
comisii fiind favorabile, daca sunt discutii pe marginea proiectului, ru,
atunci supun la vot proiectul, cu L4 voturi pentru si 1- abtinere ( Horcea
Daniel) este adoptata hotdrdrea privind prelungirea pana la data de
22.09.2021 a Scrisorii de Garantie ff. 797112.10.2017 de la FNGCIMM S.A.

- IFN in valoare de 199.035.15 lei .

robati :

Proiect de hotarare privind prelungirea panala data de 22.06.202I
a Scrisorii de Garantie nr. 796112.10.2017 de la FNGCIMM S.A. -
IFN in valoare de 262.599.3 lei
Inifiator: Ungureanu Medenn-Ion, primarul comunei;

Proiect de hotarare privind prelungireapanala data de 22.09.202I
a Scrisorii de Garantie n-r. 797112.10.2017 de la FNGCIMM S.A. -
IFN in valoare de 199.035.15 lei

In4iqlor: Ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

Diverse:
-petitie fugravu Dumitru;
-petitie BAldea Stelian;
-adresa Oficiului ludetean de Posta Go

Punctul XI de e ordinea de zi a

/--
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-petitie Jugravu Dumitru;
lregedinte de gedin1e, consilier local Aninoiu Constantin

domnului primar.
primarul comunei Balesti: domnul Jugravu

vom aveao discutie saptamana viitoare'

Pregedinte de gedinfd, consilier local Aninoiu

redirectiona compartimentului urbanism.
Constantin : Petitia se va

-petitie BAldea Stelian; .

lregedinte de gedinfd, consilier local Aninoiu Constantin : la fel petitia

este de competenta compartimentului Urbanism unde Se va

redirectiona Spre competenta solutionare.
-adresa Oficiului fudetean de Pogta Gorj'

Pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu

Oficiului Postal a ramas fara obiect, acesta si-a

mi-a explicat

: dau cuvantul

doleantele sale,

Constantin: solicitarea
prelungit contractul de

inchiriere in vechiu sediu.
-solicitare Militaru Dorel
Domnul Militaru Dorel, in numele mamei sale Militaru Maria, revine cu

solicitarea privind anularea HCL nr. 134129.09.2017 avand in vedere

sentinta civila nr. 1753/2020 a Judecatoriei Tg- Iiu prin care obliga

CLFF Balesti si primarul comunei Balesti sa intocmeasca si sa inainteze

comisiei fudetene Gorj documentatia necesara in vederea eliberarii

titlului de proprietate pentru suprafata de 3,2431 ha'

primarul comunei Balisti il intieaba daca a fost in teren cu specialistii

topo si daca s-a incheiat un proces verbal in acest sens, subliniind in

acelasi timp taptul ca CLFF Balesti isi mentine punctul de vedere cu

privire la solicitarea in cauza.
^Stolol"nu 

Catalin-lon : sa i se ofere un alt teren' . r !

pregedinte de gedinfi, consilier local Aninoiu constantin : solicitarea

domnului Militaru va fi redirectionata spre solutionare comisiei Locale

de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Balesti. Acestea fiind zise, declar

inchisa sedinta de lucru a Consiliului Local Balesti'jH! pentru car,e uT

incheiatprezentulproces-verbalindou6"*"^oty5@.P^I^.::-|]::^::IIlWIIV.r|'lu yr vat

dosar qi I exemplar pentru a fi afigat v" ffi" din incinta

Consitiului Local ei Primdriei comunei 
f[ Ef lffil ]t-5ii

NERAL,

PRESEDINTE DE SE

ANINOIU CONSTA

SECRBT
BALDOVIN C ANTIN-CRISTI


