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Nr.

PROCES.VERBAL

Incheiat astdzi ,26.02.202L,in gedinfa ordinara a Consiliului Local

al comunei Bdlegti la care participi 15 consilieri locali.

$edinfa Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozitiilor art.1-33,

alin. [1), art.I34 alin. t1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr. 5 
7 /2p19 privind Codul administrativ si tinand

cont cle prevederile HOTARA.RII nr.35 din 10 februarie 2021 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 12

februarie 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
'acesteia pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19,

prin Dispozitia nr.122/ 18,0 2.2021, adusd la cunogtinld publicd prin
afigare pe panoul avi zrer din incinta Primdriei comunei si prin mijloace
electronice.

in baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul
prevederilor art.134 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,

57 /2019 privind Codul administrativ, cu adresa nr.3150/18,02.2021 au

fost convocafi, prin. .mijloace electronice, sd participe la gedinld

consilierii locali in funclie .

Lucrdrile gedinfei Consiliului Local au fost deschise de

presedintele de sedinta, dl. FIROIU DUMITRU, la orele t4:00, la sedinta

participand si Militaru Dorel, Nicolescu Spiridon, Sef Serviciu Economic,

Ungureanu Madalin-lon, primarul comunei Balesti si Baldovin

Constantin-Cristi, secretarul general al comunei Bdlegti.
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SU men e, a cum urmeaza:u
Nr,
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTAR,ARE/

de 29.01,.2021, .

L.

2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea Programulukle
masuri pentru infrumusetarea, gospodarirea si curatenia comunei
Balesti in anul 2021, si declararea lunii aprilie 202L, "Luna
curateniei" Inifiator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul
comunei;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului tffi
privind serviciile sociale acord ate la nivelul comunei Balesti, judetul
Gorj, pentru anul 2021. Inifiator: Ungureanu Medelin-Ion,
primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind aprobar.u Plutt
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca,
prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile
beneficiare de ajutor social. Inifiator: Ungureanu Medilin-Ion,
pfimarul comunei;

5. anuale si a
anuale de
Inifiator:

Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare
anexelor acestora la data de 31 .12.2020 si a conturilor
executie a bugetelor comunei Balesti pe anul 2020.
Ungureanu Midilin-Ion, primarul comunei;

6, Proiect de hotarare privind aprobarea
gi funclionare a .Consiliului Local
Teritoriale Comuna Balesti, judetul
M5delin-Ion, primarul comunei;

Regulamentului de organizare
al Unitatii Administrativ
Gorj. Inifiator: Ungureanu

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Unitdlii Administrativ
-Teritoriale, Comuna Bdleqti, judelul Gorj . Inifiator: Ungureanu
MedeHn-Ion, primarul comunei;

B. Proiect de hotarare privind modific area si co-pletaffi
176122.12.2019 privind atribuirea de denumiri unor artere de
circulatie nou create in comuna Balesti si aprobarea Nomenclatorului
stradal al comunei Balesti, judetul Gorj. Inifiator: Ungureanu
Mdde[n-Ion, primarul comunei;

9. Diverse: -:- '

-Prezentarea Rapoartelor de activitate ale asistentilor personali
pe semestrul II/2020;
-lnformare privind activitatea pe linie de stare civila pe anul

Se

lin
da citire si se supune aprobarii proiectul ordinii de zi
tate, d
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2020;
-lnformare privind modul de solutionare a

prin petitii si audiente in anul 2020;
-Raport privind stadiul inscrierii datelor in

problemelor ridicate

Registrul Agricol Pe

anul 2020;
-Raport de activitate privind liberul acces al cetatenilor la

informatiile de interes public pe andZA20.
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

10. proiect de hotarare privind stabilirea situaliilor deose blte 9l

procedura de acordare a ajutoarelor de urgen!5 din bugetul local'

initiator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul comunei;

tL. Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementan prlvlno

evaluarea managementului caminului cultural ,,lon Teoteoi"

Balesti, judetul 
". Gorj. Inifiator: ungureanu MedeHn'Ion,

primarul comunei;
L2. proiect d. hotuta* priui"d alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul

local al comunei Bdlegti pentru achizitionarea unor bunuri necesare

centrului de vaccinare Balesti . Inifiator: ungureanu Middlin-
Ion, primarul comunei;

presedintele de sedinta, FIROILJ DUMITRU: cu acordul dvs ii vom da

cuvantul la inceputul sedintei domnului Militaru Dorel si vom lua in

discutie pct. nr.9 la sfansitul sedintei. Ordinea de zi suplimentata este

aprobata cu , 13 voturi pentru si 2 fdoua) abtineri domnii consilieri

locali Stolojanu Catalin-lon si Papuc Nicusor Florin'

Stolojanu Catalin-lon conside ra ca sedinta de lucru a Consiliului Local

nu e constituita legal pentru ca nu a fost convocat legal si isi rezerva

dreptul sa o contesie, solicitand ca materialele de sedinta sa-i fie puse la

dispozitie pe suPort de hartie'
Papuc Nicusor Florin considera ca

secretarul general face niste abuzuri,
scris materialele de sedinta.
primarul comunei considera ca se face scandal degeaba si ca este

atacata demnitatea si onoarea cetatenilor comunei Balesti care au ales

cu o larga majoritate conducerea primariei.
Horcea Daniel propune ca fiecare consilier sa-si exprime opinia privind

modul in care solicita sa primeasca materialele de sedinta.
presedintele de sedinta ii da cuvantul domnului Militaru Dorel care

reitere aza doleantele sqfe exprimate prin petitia nr. 2946/17.02.2021,

respectiv indreptarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local

Balesti din data de 29.0r.2021, in sensul ca la pagina 7 in loc de

sedinta este nestatutara si ca

dorind sa i se Puna la disPozitie in
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"stolojanu Catalin-lon; sa i se ofere un alt teren" trebuia mentionat

"stoloianu Catalin-lon: propun sa i se gaseasca un alt teren pentru a fi

mutat oborul de gloaba;. Revine si arata din nou ca nu este de acord cu

oferta nr,24SB/Ob.OZ.Z02l-, facuta de Comisia Locala de Fond Funciar

Balesti, considerand ca primarul incalca hotararile judecatoresti ramase

definitive si solicita raspuns scris din partea Consiliului local.
papuc Nicusor Florin solicita mutarea oborului de gloaba in alta parte.

Punctul I de e ordin ea de zi a robatd :

Presedintele de sedinta: daca sunt discutii ?

Stolojanu Catalin-lon contesta conlinutul procesului-verbal 9i cere

menlionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinla anterioard in sensul

ca la pagina T in loc de "stolojanu Catalin-lon: sa i se ofere un alt teren"

trebuia mentionat "stolojanu catalin-lon: propun sa i se gaseasca un alt

teren pentru a fi mutat oborul de gloaba"'

presedintele de sedinta il contact eaza prin mijloace electronice pe

platforma Whatsapp pe domnul consilier local Aninoiu Constantin .

Domnul consilier local Aninoiu Constantin aduce la cunostinta plenului

faptul ca avizele pe comisie sunt favorabile la toate proiectele, ca isi

exprima votul ,,p.ntr,.r" la toate proiectele de hotarari cu exceptia celui

de la punctul nr. 12 , Proiect de hotarare privind alocarea sumei de

25.000 lei din bugetul local al comunei Bdlegti pentru achizitionarea

unor bunuri n...rir. Centrului de vaccinare Balesti , privitor la care se

abtine de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului

administrativ, avand in vedere ca sotia dansului va lucra in cadrul

centrului de vaccinare, din acest moment domnul consilier local

Aninoiu nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptdrii

hotdrArii consiliului cu privire la care acesta ti-a anunlat interesul 9i nu

are drept de vot la adoptarea acestei hotdrAri.

presedintele de sedinta: supun aprobarii procesul verbal incheiat in

sedinta ordinara din data de 29.0L.2021,, cu mentiunea consilierului

Stolojanu catalin-lon, cu 15 voturi pentru se aproba procesul verbal in

cauza.

ui verbal incheiat in sedinta ordinara din

data de 29.01..202I
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pregedinte de gedinfd, daca nu mai sunt discutii, supun aprobarii

proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea Programului de

masuri pentru infrumusetarea, gospodarirea- -si 
curatenia comunei

Balesti in anul 2021 si declarar., iunii april re 2a21-, "Luna curateniei" ,

cu l-4 voturi pentru si 1 abtinere I papuc Nicusor FlorinJ este adoptata

hot6r6rea privind stabilirea si aprobarea Programului de masuri pentru

infrumusetarea, gospodarirea si curatenia comunei Balesti in anul 202r

si declararea lunii aprilie 2021-, "Luna curateniei"

Pregedinte de gedinfd, consilier local: continuam cu

Punctul II de e ordinea de zi aProbatd :

lve Problema Privind

cainii vagabonzi de la Anairo si cea priuild un^ b.ec 3t: 1"i::t::,t-j:",j
;"ffir;"r"J.l"i;;;; l;i;rmat daca Aleea Arinului a fost prinsa la

asfaltare. primarul comunei il inform eaza pe domnul consilier ca se vor

rezolva toate problemele si ca aleea in cauz a va fi prinsa la asfaltare'

Punctul III de e ordinea de zL a robatd :

pregedinte de gedi nl6: av.iTele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, nu, ,,rpr' la vot proiectul, cu 14 voturi pentru si

r abtinere I papuc Nicusoi Frorin) este adoptata hotdrarea privind

aprobarea planului anual de actiune priuina serviciile sociale acordate la

nivelul bomunei Balesti, judetul Gorj, pentru anul 202I'

Punctul IV de e ordin e,a de zi a robatl :

f

pt*t"d 
=abilirea 

si aProbareaProiect de hOtarare pflvln6t Staplllrea sI dPL vua

Programului de masuri pentiu 1n!rumusetarea, 
gospodarirea si

curatenia comunei galesii in anul z0z1 si declararea lunii aprilie

202:*, "Luna curateniei" . Inifiator: Ungureanu Medelin'Ion'

rimarul comunei;

L,lI Irr \rv }Jv v

Proiect de hotarare pt lui anual de actiune

privind serviciile sociale acord ate la nivelul comunei U.?t.t:Xl#-1i:t
yrrvlrrv vv^ '^'

Gorj, pentru anul 2021. Inifiator: Ungureanu Medelin-Ion'

rimarul comunel;

ul r v LtE r''s " de actiuni siffitararc privind apro

Iucrari de interes local p. un,rl 2021, pentru tepartizatT-"1^t:,1,1:
IUUIiXII LIf/ IIII

munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile

beneficiare de ajutor sociar. Inifiator: ungureanu Medelin-Ion,

rimarul comunql;



(

pregedinte de gedinfd: avtzerepe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, 11u, atunci supun la vot- proiectul' cu 1"4 voturi

pentru si 1 abtinere I papuc Nicuior Florin) este adoptata hotdrarea

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 202r,

pentru reparrizarea orelor de munca, pres tate lunar de catre persoanele apte

d. *.rn.u ditr familiile beneficiare de ajutor social'

Punctul V de e ordin ea de zi a robatd :

I rrrrt/^' 
e heni nentru consultatii

Dovlete tut"riu *ti.ita prwederea unor sume de bani pentru 
'

medicale gratuite acordate consilierilor locali'
^j *,r ^,\h.-irlora nnnrtrln2 nronungfea in CaUZa,primarul comunei nu considera oportuna propun(

pregedinte de gedinld : avizele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt
1zl rrnfrrri

;tfit';;;;il-ptoi..rului, tru, supun la vot proiectul, cu 14 voturi
. L^+X-A-on\,IIJVL-rVrr I/v r^r

pentru si 1 abtinere ( papuc Nicusbr Florin) este adoptata hotdrarea
-^r.o I ,> Aqte

il#iil ;;;;"^r*";riito,^ iinanciare anuale si a anexelor acestora la data

'".oi FloleqfiPlIVlllLr 4yrLru

de 3 r.12.2020 si a conturil0r anuale de executie a bugetelor comunei Balesti

pe anul 2020.

Punctul VI de ordinea de zt a robatd :

.sedinta qt tun:l: dt hartie'

Horcea Daniel considera ca fiecare consilier sa Ie primeasca cum

doreste. primarur propune un set de documente pe suport de hartie

pentru fiecare comisie , ya rog sa retineti ca s-au xeroxat sute de pagini

solicitate de dl. papuc iar acesta nu a mai venit sa achite costul

fotocopierii. Horcea Daniel propune ca amendament un singur set de

materiale pe suport de hartie per comisie'

pregedinte de gedinfd: avizele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt

discutii pe marginea proiectului, rIU, atunci supun votului

amendamentul, cu j-4 votu rr pentru si r- abtinere [Papuc Nicusor FlorinJ

este aprobat amendamentul, supun la vot proiectul cu L4 voturi pentru

si r abtinere [papuc Nicusor Florin) este adoptata hotdrarea privind

aprobarea Regulamentului de organrzare qi funcfion are a consiliului Local al

unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Balesti, judetul Gorj.

\'tr Y uv H 
iilor financiare anualeu* Privind aProbar

si a anexeror acestor ara datade 3 r.12.2020 si a conturilor anuale de

executie a bugetelor comunei Balesti pe anul2020'

Initiator: Uig

I UV Vv v' Yl------ -_ t

proiect de hotarare p@u Regulamentului de

(- ,- ^tt ^ fr..'.,oi.1i',rlrri T.ncnl al Unitatii
organrzare qi funclion are a Consiliului Local al Unttattt

Administrativ -Teritoriale comuna Balesti, judetul Gorj. Inifiator:

Unsureanu Medelin-ton, primarul com
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Proiect de hotarare

Admini strativ -Teritoriale,

Statutului Unitd{ii

Comuna Bdleqti, judelul Gorj ' Inifiator:

Unsureanu Medelin'Ion, rimarul comunei;

Punctul VII de e ordin ea de zi a robatd :

pregedinte de gedinfd: avtzelepe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, nu, supun la vot proiectul, cu L4 voturi pentru st t
abtinere [papuc Nicusor Florin) este adoptata hotdrdrea privind aprobarea

Statutului Unitalii Administrativ -Teritoriaie, Comuna Bdleqti, judelul Gorj'

Punctul VIII de e ordin ea de zi a robatd :

pregedinte de gedinfd: avizelepe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, ru, atunci supun la vot proiectul' cu 14 voturi

pentru sir abtinere [papuc Nicusor Fiorin) este adoptata hotdrdrea privind

modific area si completarea HcL nr. 176122.12.2019 privind atribuirea de

denumiri unor artere de circulatie nou create in comuna Balesti si aprobarea

ffi;;clatorului stradal al comunei Balesti, judetul Gorj.

Punctul X de e ordin ea de zi robatd :

l ----t----

HorceaDanielsolicitaffiajutoaredeurgentasipentru
nasterea unui copil in varoare de 500 de iei si solicita sa stie cate nasteri

avem pe raza comunei intr-un an. primanul comunei il inform eaza pe

domnul consilier Horcea ca se va face o analtza la nivelul serviciului

economic cu privire la posibilitatea acordarii acestui ajutor iar la nivelul

Starii civile se va incerca identificarea noilor nascuti . carstea Vasile

solicita ca pentru sedinta urmatoare sa fie informat cate nasteri au avut

loc la nivelul comunei, cati copii s-au nascut in anul 2020, considerand

ca informatiile pot fi obtinute de la medicii de familie'

Stolojanu catalin-lon se retrage din sala cu permisiunea presedintelui

--rletarea HCL nr'ffiotarare privind modif,rcatea si comp

176122.12.2019 privind atribuirea de denumiri unor artere de

circulatie nou create in comuna Balesti si aprobarea Nomenslatorului

stradal al comunei Balesti, judetul Gorj. Inifiator: Ungureanu

Mede[n-Ion, Primarul comunei;

Proiect de

procedura de

hotarare
acordare

siilaliilor deosebite gi

a ajutoarelor de urgenld din bugetul local.

Initiator: Un MedeHn-Ion, Primarul comunei;

de sedintai.



pregedinte de gedin!5: avizele pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt

discutii pe marginea proiectului, ilu, supun la vot proiectul, cu 1-4 voturi
pentru ii 1 abtinere [Papuc Nicusor Florin) este adoptata hotdrdrea privind

stabilirea situaliilor deosebite gi procedura de acordare a ajutoarelor de

urgenld din bugetul local,

Punctul XI de ordinea de zi a robatd :

Horcea Daniel solicita ca indicatorii de performanta sa fie masurabili, in

sensul in care sa se tina cont de cate evenimente isi propune sa realizeze

si cate duce la indeplinire. Carstea Vasile considera ca trebuie sa se tina

seama si de pandemie.
pregedinte de gedinfd:. "av_rzeIe pe comisii fiind favorabile, daca mai sunt

discutii pe marginea proiectului, flu, atunci supun la vot proiectul, cu 14

voturi pentru si L abtinere [Papuc Nicusor Florin) este adoptatahotdtdrea

privind aprobarea unor reglementari privind evaluarea

managementului Caminului Cultural ,,lon Teoteoi" Balesti, judetul Gorj.

Punctul XII de e ordin ea de zt a robatd :

P*;edt"t. de gedinf5: avtzele pe comisii fiind favorabile, daca sunt

pe marginea proiectului, flu, atunci supun la vot proiectul, cu L4
'pentru 

st 1 abtinere [Papuc Nicusor Florin) este adoptata hotdrdrea

alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local aI comunei Baleqti

achizitionarea unor bunuri necesare Centrului de vaccinare Balesti .

Punctul IX de pe ordinea de zi aprob4td :

discutii
voturi

privind
pentru

p-i..t d. 6otu.or. piivind aprobarea unor reglementari privind

evaluarea managementului Caminului Cultural ,,lon Teoteoi"

Balesti, judetul Gorj. Iniliator: Ungureanu MAdelin-Ion,
rimarul comunei;

iiocarea sumei de 25.000 lei din bugetul

local al comunei Balegti pentru achrzitionarea unor bunuri necesare

Centrului de vaccinare Balesti . Inifiator: Ungureanu Middlin-
Ion, primarul comunei;

9. Diverse:
-prezentarea Rapoartelor de activitate ale asistentilor personali

pe semestrul IIl2020;
-lnformare privind activitatea pe linie de stare civila pe anul

2020;
-lnformare privind modul de solutionare a problemelor ridicate

prin petitii si audiente in anul 2020;
-Ruport privind stadiul inscrierii datelor in Registrul Agricol pe

anul 2020;
-Raport de activitate privind liberul acces al cetatenilor la

informatiile de interes public pe an\[f920'
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Presedintele de sedinta
cunostinta Pe comisii. "
Presedintele de sedinta
platforma WhatsaPP Pe
care ca isi exPrima votul
amendamente.
Presedintele de sedinta
platforma WhatsaPP Pe
care ca isi exPrima votul

: Rapoartele si informarile au fost luate la

il contact eaza prin mijloace electronice pe

domnul consilier local Magdoiu silviu-cosmin

,,pentru" la toate proiectele de hotarari, inclusiv

il contact eaza prin mijloace electronice pe

domnul consilier local Stolojanu Catalin-lon

,,p€htru" la proiectele de hotarari nr' 10-1'1-1'2 '

Horcea Daniel, solicita sa fie chemat administratorul societatii NEW NCR

RECICLARE SRL in sedinta consiliului local. carstea vasile considera ca

trebuie verificat daca in cazul statilor de sortare legea prevede un

perimetru de restrictie. Horcea Daniel mentio neaza faptul ca

administratorul societatii in cauza ar fi de acord sa sa prezinte la

sedinta. Braila Dumitru inform eaza audienta ca a avut o discutie

telefonica cu administratorul NEW NCR RECICLARE SRL si ca se pare ca

acesta are toate aprobarile neceare. Popescu Andrei Marius considera ca

va fi afectata toata comuna daca se face statie de sortare si ca societate

in Cauza va prezenta toate avizele legale. Propune ca impreuna cu

primarul sa se gaseasca o solutie. papuc Nicusor Florin crede ca

societatea nu avea voie sa functioneze. Braila Dumitru subliniaza faptul

ca aceasta detine totusi autor izatie. Papuc Nicusor Florin considera ca si

primarul are o mica vina pentru ca stia ce depozit va fi acolo dar

protectia Mediului are cea mai covarsitoare responsabilitate.
pregedinte de gedinli supune la vot propunerea domnului Horcea

Daniel privind convocarea acestuia in sedinta consiliului local,

propunerea este aprobata in unanimitate de consilieri

pregedinte de gedinld : acestea fiind zise, declar inshisa sedinta de lucru a

consiliului Local Balesti, drept pentru care am incheiat prezentul proces-

verbal in doud exemplare, din iut. 1 exemplar la dosar gi 1 exemplar pentru

a fi afiqat pe purroul avizier din incinta Consiliulu2frffi Primdriei

comunei ,ffi'o
'G(ffii')u'PRESEDINTE DE SEDINTI{

FrRoruDuM€Hlds.N:ry/a{r,
,em,{V'

SECRETAR GENERAL'
BALDOVIN C ONS TANTIN- CRI STI

C1J-


