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I" RovrANn
JUDETUL GORJ
coMLrNa sArEgrr
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1 0.540128.06.2021

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi,28.05 .2021, in gedin{a ordinara a Consiliului Local al
comunei Bdleqti, la care participd 15 consilieri locali si 3 delegati satesti,
sedinta fiind inregistrata video si audio si transmisa ,,in direct" pe- pagina de
facebook a comunei Balesti la adresa https: l/vrrvrrw.facebook.com/wxy.y*.5

$edinfa Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. I-INGIJREANU MADALIN-ION, in temeiul dispoziliilor
urt.I33, alin (1), art.I34 alin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din OrrConanta de
urgenta a Guvernului nr. 5J12019 privind Codul administrativ si tinand cont
de prevederile HOTARARII GITVERNULUI ff. 636 din g iunie 2021
privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de
12 iunie 202I, precum gi stabilirea mdsurilor care se upti"a pe durata
acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de CbVID- 19,
prin Dispozitia nr. 274/17.06.2021 adusd la cunoqtinla publicd prin afigare pe
panoul aviziet din incinta Primdriei comunei si prin -ijloure 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.1 0.179118.06.202I au fost convocali, prin
mijloace electronice, sd participe la gedinfd consilierii locali in func{ie iar
prin adresa nr. 1 0. I 80/1 8.06.202I au fost invitati la lucrarile sedintei si
delegatii satesti.

Lucrdrile gedin{ei Consiliului Local au fost deschise ,Ce presedintele
de sedirrtd, dl. Braila Dumitru, la orele 14:00, la sedinta participand si
dorjrnul primar al comunei Balesti, Seful Serviciului Economic si Secretarul
General al comunei Bdlesti.



Se da citire si se supune aprobarii proiectul ordinii de zi, suplimentat,
dupa cum vrmeaza:

Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data de

28.05 .202r .

2. Proiect de hotarare privind vdnzarea unui teren proprietate privata a

UAT Comuna Balesti . Ini{iator: Ungureanu MndnHn-Ion, primarul
comuneil

3. Proiect de hotarare privind Bilantul contabil, contul de profit si

pierdere, pe anul 2020, Raportul Administratorului si realizarea
bugetului pe anul 2020 si estimarea bugetului pe anul 2021 al SC

T]TIL LOCAL SRL BALESTI.
Ini{iator: Ungureanu Midllin-Ion, primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investifii ,,PARCARE SALA SPORT
CEAURIl".Inifiator: Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comunei

f,. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investilii ,,PARAPET DIN BETON,
PLATFORMA ACOSTAMENT, SANT PERE,AT SI CAMERA
CADERE, STR. Dc90 ZONA GURGIJLEU".
Ini{iator: Ungureanu Mndilin-Ion, primarul comunei

6. Diverse:
-Adresa SC UTIL LOCAL SRL BALESTI:

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
7. Proiect de hotarare privind prelungirea pana la data de 22.T2.2021 a

Scrisorii de Garantie ff. 797112.10.2017 de la FNGCIMM S.A. - IFN
in valoare de 199.035,15 lei.
Initiator: Ungureanu Midn[n-Ion, primarul comunei

8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al

comunei Balesti si a programului de investitii .

Initiator: Ungureanu Mndllin-fon, primarul comunei.
9. Informare : Adresa I.P.J. Gorj, Biroul pentru protectia animalelor.



Presedinte de sedinta, Braila
suplimentata, cu 15 voturi Pentru

Dumitru: Supun

aceasta se aproba.
La vot ordinea de zi

Trecem la

Punctul I de ordinea de zi a batd:

presedinte de sedinta, Braila Dumitru: daca sunt discutii pe marginea

procesului-verbal, nu sunt, afunci supun spre aprobare procesul- verbal , cu

i 5 votu ri pentru se aproba procesul-verbal incheiat in sedinta ordinara din

data de 28.05.2021 .

Punctul II de pe ordinea de zi

pregedintele de gedinld: avizele pe comisii sunt favorabile, daca sunt

discutii pe -urgin.u proiectului, nu sunt, atunci supun spre aprobare

proiectuf A" hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind

vdnzarea unui teren proprietate privata a UAT comuna Balesti .

preqedintele de qedin{d: avrzele pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, nu sunt, atunci supun spre aprobare proiectul de

hoturur., cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrArea privind Bilantul

contabil, contul de profit si pierdere, pe anul 2020, Raportul

Administratorului si rea\zarea bugetului pe anul 2020 si estimatea bugetului

pe anul 2021 al SC UTIL LOCAL SRL BALESTI'

rbal incheiat in sedinta ordinara din data

de 28 .05.2021 .

Preqedintele de qedin!6: continuam cu

Proiect de hotarare
privata a UAT Comuna
Ion. primarul comunei;

privind vdnzarca
Balesti . Ini{iator:

unui teren proPrietate
Ungureanu Midilin-

Punctul III de ordinea de zi
Bilantul contabil, contul de profit si

pierdere, pe anul 2020, Raportul Administratorului si realizatea

tugetului pe anul 2020 si estimarea bugetului pe anul 2021 al SC

UTIL LOCAL SRL BALESTI.

Initiator: Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comunei;



Punctul IV de ordinea de zi robatd :

Pregedintele de qedinld: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe margina proiectului, flu, supun la vot proiectul, cu 15 voturi
pentru este adoptata hotdrdrea privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investifii ,,PARCARE SALA SPORT

CEAIIRU".

Punctul V de e ordine a de zi batd:

Pregedintele de gedinla: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe margina proiectului, flu, supun la vot proiectul, cu 15 voturi
pentru este adoptata hotdrdrea privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investilii ,,PARAPET DIN BETON,
PLATFORMA ACOSTAMENT, SANT PEREAT SI CAMERA CADERE,
STR. Dc90 ZONA GIIRGIJLEIJ".

Punctul VI de e ordinea de zi a robatd :

Domnul consilier local Stolojanu Catalin-Ion solicita lamuriri privind
diferentele .de gunoi colectat in lunile aprilie si mai, solicitand totodata

raspuns scris in acest sens din partea SC UTIL LOCAL SRL Balesti si in
ceea ce priveste cantitatea foarte mica de gunoi colectata tn luna aprilie.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investifii ,,PARCARE SALA SPORT

CEAURU". Ini{iator: Ungureanu Mnd

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investilii ,,PARAPET DIN BETON,
PLATFORMA ACOSTAMENT, SANT PERE.AT SI CAMERA
CADERE. STR. Dc90 ZONA GURGULEU".
Initiator: Ungureanu Mndnlin-Ion, primarul comunei

Diverse:
-Adresa SC UTIL LOCAL SRL BALESTI



Punctul VII de ordinea de zi a robatd :

preqedintele de qedinla: avrzele pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe margina Proiectului.
papuc ].ii..rror plotin aminteste audientei faptul ca se fac apro ape 4 ani si nu

se mai termina acest Camin Cultural si intr eaba daca s-a facut o solicitate

catrefirma constructoare aare ar trebui sa suporte niste consecinte.

primarul comunei Balesti : Caminul de la Stolojani este final\zat in proportie

de 9go/o tar Caminul din Rasova se va finaliza lucrarile saptamana viitoare,

tin sa amintesc faptul ca lucrarile sunt incepute din 2019.

Viceprimarul comune i precizeaza faptul ca firm a aare efectue azaluctarile de

la Stolojani a depus o adresa pentru receptionarea lucrarilor'

Papuc Nicusor Florin: este foarte bine.
preqedintele de qedinla: supun la vot proiectul cu 1 1 voturi pentru si 4
abtineri (consilierii locali Tita Gheorghe, Stolojanu Catalin-Ion, Popescu

Andrei Marius si Papuc I{icusor Ftorin) este adoptata hotdrArea privind

prelungirea pana la data de 22.12.202I a Scrisorii de Garantie ff.
7g7lI2.IO.Z0l7 dela FNGCIMM S.A. - IFN in valoare de 199.035,15 lei.

Punctul VIII de ordinea de zi robatd :

pregedintele de qedinla: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe mar ginu pioiectului, nu, supun la vot proiectul, cu 15 voturi

pentru este adoptata hotdr drea privind aprobarea rectificarii bugetului local

al comunei Balesti si a programului de investitii .

d prelun girea pana |a data de 22.12.2021

a Scrisorii de Garantie nr. 7971r2.r0.20r7 de la FNGCIMM s.A. -
IFN in valoare de 199.035,15 lei.

Initiator: Ungureanu Mndnlin-

Proiectaenotaru@robarearectificariibugetu1ui1ocal
al comunei Balesti si a programului de investitii .

Initiator: Ungureanu Midnlin-



Punctul IX de ordinea de zi aprobatd :

Stolojanu Catalin-Ion : in conditiile in care Consiliul local nu dispune de
buget propriu nu vad cum am putea infiinta un serviciu speciali zat pentru
gestion area cainilor fara stapan.
Primarul comunei Balesti: in viitor, la urmatoarea rectificare se poate aloca o
suma pentru o firma de ecarisaj.
Aninoiu Constantin: sa se ceara 3 oferte de la 3 firme diferite.
Stolojanu Catalin-Ion : adica sa se externalizeze serviciul.
Primarul comunei Balesti: da, probabil ca vom incheia un contract cu cei
care au padocuri, se va rezolva cu siguranta.
Papuc Nicusor Florin: acum 3 luni in consiliul local era administratorul de la
depozitul de reciclare si uitati au trecut 3 luni si nu s-a intamplat nimic, si-au
marit cantitatea de sticla, zlIeIe trecute au fost amendati de Garda de Mediu,
ce facem in situatia asta, sa facem o solicitare catre ei pentru ca mai sunt 30
de zile pana la relocare, asa cum au promis in fata consiliului local, sa facem
o scrisoare catre Garda de Mediu, catre A.P.M., sa-i instiintam si pe ei. A
fost o intelegere tacita, eu am inteles.
Primarul comunei Balesti: cand se va implini termenul de 120 de zrle se va
face o adresa din parteaprimarului si consiliului local catre firma respectiva
sa se relocheze. In ceea ce priveste actele emise de primarie in legatura cu
aceasta firma, acestea au fost retrase. Cei care autorizeaza aceste depozite
sunt deconcentratele.

Preqedintele de gedinfS: acestea fiind spuse, declara.inchisa sedinta ordinara
a Consiliului Local al Comunei Balesti, astazi, 25.06.202I, drept pentru
care am incheiat prezentul proces-verbal in doud exempl arq din cate 1

exemplar la dosar qi 1 exemplar pentru a fi oul avizier din
incinta Consiliului Local qi Primdriei comun$

SECRET ENERAL,

3t i

lk

lF

Informare : Adresa I.P.J. Gofi, Biroul pentru protectia arimalelor.

DINTE DE

ALDOVIN TANTIN-CRISTI


