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ROMANIA
JUDETUL GORI
coMLrNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
Nr.9019131.05 .2021

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi,28.05 .2021, in gedinla ordinara a Consiliului Local al
comunei B6legti, 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 B alesti la adresa https ://www. facebook. com/wxy.yxw. 5

$edin{a Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. LTNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozi{iilor
art.l33, alin.(1), art.I34 alin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ si tinand cont
de prevederile 1161atUtRII GUVERNULUI nr. nr. 531 din 10 mai 2021
privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incep6nd cu data de
1 3 mai 2021, precum $i stabilirea mdsurilor care se aplici pe durata acesteia
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID -I9, cu
modificarile si completarile aduse de H.G. nr. 550 din 14 mai 2021, prin
Dispozitia nr. 234120.05.2021 adusb la cunogtintd publicd prin afigare pe
panoul avizier din incinta Primdriei comunei si prin mijloace electronice.

In baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul prevederilor
art.I34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu adresa ff. 8459/20.05.2021 au fost convocali, prin mijloace
electronice, sd participe la gedin!6 consilierii locali in funcJie iar prin adresa
nr.8460120.05.2021 au fost invitati la lucrarile sedintei si delegatii satesti.

Lucrdrile gedinJei Consiliului Local au fost deschise de presedintele
de sedin6, dl. Braila Dumitru, la orele 14:00, la sedinta participand domnul
viceprimar al comunei Balesti, Carstea Vasile, insp. Compartiment
urbanism, Apostol Ion, Sef Birou Politia Locala Tudorescu Dragos Roberto
si Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general al comunei Bdleqti.



Se da citire si se supune aprobarii proiectul ordinii de zi, suplimentat,
dupa cum ufmeaza:
Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data

de 23.04.2021 .

2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, catre SC

UTIL LOCAL SRL Balesti, pe termen de 10 ani, a unui bun mobil.

Initiator: Ungureanu Mndllin-Ion, primarul comunei;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii schimbarii de

destinatie a unui imobil ( constructie si teren ) .

Initiator: Ungureanu Mndllin-Ion, primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.

6112.01.2013 si a HCL nr. 28127 .03.2015.

Initiator: Ungureanu Mldntin-Ion, primarul comunei;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarli unei comlsll

speciale de analizd, gi verificare a activitatii Biroului Politiei Locale

Balesti .

Initiator: Ungureanu Mndntin-Ion, pri
6. vind vdnzarea unui teren proprietate privata

a UAT Comuna Balesti .

Initiator: Ungureanu Mndnlin-Iono primarul comunei;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea programului minimal al

managementului Caminului Cultural ,,Ion Teoteoi" Balesti, judetul

Gorj, pentru anul 2021.

Initiator: Ungureanu Mndnlin-Ion, primarul comq4eu-
8. Diverse:

-Raport de activitate al Biroului Politiei Locale Balesti.
-Contestatie Balan Vasile si Diaconescu Rodica

SUPLIMENTARE ORDINE DE" ZI

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. ff.
94127 .1I.2020 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor
aferente anului scolar 2020-202I pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat.

Initiator: Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comuneli_



10. aR"p"rt"l pr"**lui privind starea economica, sociala si de mediu

comunei Balesti in anuI2020.
11.

Presedinte de sedinta, Braila Dumitru: Supun

suplimentata, cu 15 vofurr pentru aceasta se aproba.
la vot ordinea de zi

Trecem la

Y

Punctul I de ordinea de zi

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

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

i5 voturi pentru se aproba procesul-verbal incheiat in sedinta ordinara din

data de 23.04.2021.

preqedintele de qedinla: avizele pe comisii sunt favorabile, daca sunt

discutii pe marginea proiectului, nu sunt, atunci supun spre aprobare

proiectuf O. hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdr drea privind

darca in folosinta gratutta, catre SC UTIL LOCAL SRL Balesti, pe termen

de 10 ani, a unui bun mobil.

Punctul III de ordinea de zi a

preqedintele de gedinld: avizele pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului, nu sunt, afunci supun spre aprobare proiecful de

hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrArea privind aprobarea

propunerii schimbarii de destinatie a unui imobil (constructie si teren) .

Ap-b"r." p-cesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data

de 23.04.2021 .

Pregedintele de qedin!6: continuam cu

Punctul II de pe ordinea de zi aptobatd
Pr"i..t d. h"tarare privind darca in folosinta gratuita, catre SC

UTIL LOCAL SRL Balesti, pe termen de 10 ani, a unui bun mobil.

Initiator: Unsureanu M[dnHn-Ion, primarul comunei;

Proi"ct de hotarare privind aprobarea propunerii schimbarii de

destinatie a unui imobil (constructie si teren) .

Initiator: Unsureanu Mnd[Iin-Ion, primarul comunei;



Punctul IV de ordinea de zi

preqedintele de qedinfa: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe margina Proiectului.

papuc Nicusor Florin : sa depistam persoanele care se incadreaza in criteriile

mentionate si nu au posibilitatea sa-si cumpere un teren- Poate sunt persoane

care isi permit sa-si cumpere terenuri iar altele nu. Putem prevedea o varsta

peste 35 de ani.

preqedintele de gedinla: daca mai exista discutii pe margina proiectului, nu,

,.rp,rn la vot pioiectul, cu 13 voturi pentru si 2(doua) abtineri (Papuc

Nicusor Florin si popescu Andrei-Marius) este adoptata hotdrdtea privind

modific area si completarca HCL nr. 61r2.0L.2013 si a HCL nr'

28127 .03.2015.

Punctul V de ordinea de z1

pregedintele de qedinld: avizelepe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului.
^Stoto3urr,r 

Catalin-Ion, consilier local: nu doresc sa fac parte din aceasta

comisiei, primarul sa verifice activitatea politiei locale.
popescu Andrei-Marius, consilier local solicita retragerea din aceeasi

comisie avand in vedere posibilitatea unui conflict de interese, tinand cont

de relatia de rudenie cu unul din salariatii din cadrut Politiei Locale Balesti.

papuc Nicusor Florin considera caproiectul este josnic, ca Politia locala este

in subordinea primarului, ca acest 
-Biton 

al Politiei locale are si bune si rele

si ca doreste o comisiei care sa verifice primarul iar prin constituirea acestei

comisii primarul vrea ,,sa se spele pe maini". Domnul presedinte de sedinta

si alti consilieri locali nu impartasesc aceasta pozitie considerand ca din

comisie ar trebui sa faca parte si cei din opozitie.

Horcea Daniel, consiliei local: eu nu ma retrag, Politia locala se afla in

subordinea primarului iar primarul in subordinea noastra. Nu vad de ce sa

fugim din aceasta comisie.

proiect ae notutar" prirrina modific area si completarea HCL nr.

6112.01.2013 si a HCL nt. 28127 -03-2015'

Initiator: Ungureanu MndnHn-Ion' primar

proiect d. hot"*ute p@a organizarri unei comisii

speciale de anal izd Si rr.rifi"ure a activitatii Biroului Politiei Locale

Initiator: Ungureanu Mndllin-Ion, primarul comunei;



carstea vasile, viceprim ar al comunei Balesti: as vrea sa va informez ca

politia locala are menirea de a raspunde la solicitarile cetatenilor comunei

Balesti, eu primesc raportari zrlnice si s-au rezolvatniste probleme dar e loc

sidemaibine,trebuie.safacemoechipasolida
Horcea Daniel, consilier local: obiectul de activitate al Politiei locale nu il

reprezinta discutiile cu cetatenii. Am primit acest Raport lunar(Raportul de

activitate al politiei locale) si este distul de subtire, ei au si atributii in

domeniur rutier, sa facem acea anartzade risc despre care am mai vorbit'

carstea vasile, viceprim ar al comunei Balesti: intr-un schimb Politia locala

acopera toata comuna.

Horcea Danier, consilier local: cetatenii comunei cred ca politistii locali se

plimba.
carstea vasile, viceprimar ar comunei Baresti: pai asta trebuie sa faca,

patrureaza, inregatura cu acere camere de supraveghere eu sunt de acord cu

montarea lor. Mai este si problema gunoiuiui menajer, acesta se duce la

Severin, se cole cteaza cantitati mari'

Horcea Daniel, consilier local: Utilul sa ne informe ze cate tone de gunoi se

colecte azahxtat .

preqedintele de qedin!6: avand in vedere solicitarile de retragere din comisii

si acordul celorlalti consilieri locali, propun inlocuirea domnilor consilieri

locali Stolojanu catalin-Ion, popescu An&ei-Marius si Papuc Nicusor Florin

cu urmatorii consilieri locaii: Firoiu Dumitru, Aninoiu constantin si Danau

Grigore. Avand in vedere ca arte propuneri nu mai sunt iar toti consilierii

locali sunt de acord cu cele 3 noi proprrrr.ri, supun la vot proiectul, cu 14

voturi pentru si 1 vot impotriva^ (papuc Nicusor Florin) este adoptata

hot5r6rea privind aprobarea organizarii^unei comisii speciale de analizd qi

verificar e a activitatii Biroului Politiei Locale Balesti '

Punctul VI de ordinea de zi a

pregedintele de qedin{ d: avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pd marginea proiectului, nu, atunci supun la vot proiectul cu 15 voturi pentru

este adoptata hot[r drea privind vdnzarea unui teren proprietate privata a

UAT Comuna Balesti .

ea "n"i 
teren ProPrietateProiect de hotarare Prl

privata a UAT Comuna Balesti '

Initiator: Ungu

tu Programului minimal al

managementurui caminurui cultural ,,Ion ieoteoi" Balesti, judetul

Gorj, pentru anul 2021.

Initiator: Ungu

Punctul VII de ordinea de zt



Preqedintele de qedinfd,: avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii
pe marginea proiectului,
Papuc Nicusor Florin: am solicitat in sedinta pe comisii prezenta domnului
Mihutoiu. Hora satului nu mai trebuia trecuta in Programul minimal .

Horcea Daniel, consilier local: pentru ziua Eroilor umplem de coroane
monumentele.
Preqedintele de qedinfa: supun la vot proiectul cu 12 voturi pentru si 3
abtineri (Horcea Daniel, Firoiu Dumitru si Papuc Nicusor Florin) este
adoptata hotdr6rea privind aprobarea programului minimal al
managemenfului Caminului Cultural ,,Ion Teoteoi" Balesti, judetul Gorj,
pentru anul 202I.

Punctul VIII de ordinea de zi robatd

-Raport de activitate al Biroului politiei Locale Balesti.
Horcea Daniel, consilier local, reitereaza problema cainilor
solicita relatii de la seful Biroului Politiei locale Balesti
masurile intreprinse in aces sens.
Tudorescu Dragos-Roberto, sef Birou Politia local Balesti: am vorbit cu
doamna de la adapostul de caini. Sunt 200 de caini acolo dar ne va cere bani.
Horcea Daniel, consilier local: acesti caini au intrat pe prop rietatea mea,
i-am spus acest lucru domnului Tudorescu.
Stolojanu Catalin-Ion, consilier local: el nu poate sa-i prinda, trebuie sa le
dam mijloace .

Horcea Daniel, consilier local, solicita alocarea unor sume de bani de la
bugetul local pentru rezolvarea acestei probleme si sterilizarea cainilor
comunitati- Carstea Vasile, viceprimarul comunei Balesti considera necesara
si respons abllizarea cetatenilor comunei in aceasta chestiune, aratandu-se
convins de rezolvarea neplacerilor cauzate de cainii comuni tari. Papuc
Nicusor Florin informeaza audienta privind modul defectuos in care s-a
voppit parcul si leaganele.
-contestatie Balan vasile si Diaconescu Rodica
Preqedintele de gedinJ6: in privinta procedurii prealabile deschise de domnul
Balan si d-na Diaconescu, consilierii isi mentin pozitia, mentionata si in
sedintele anterioare, si anume de respingere a solicitarilor celor doi petenti.

comunltarl
cu privire

si
la

Diverse:
-Raport de activitate al Biroului politiei Locale Balesti.
-contestatie Balan vasile si Diaconescu Rodica

(--
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Punctul IX de ordinea de zi

preqedintele de qedin! d: avizele pe comisii fiind favorabile, daca sunt discutii

pe marginea proiectului.
Buicu Andrei-Cristian, consilier local informeaza audienta cu privire la

propunerea domnului consilier local Horcea privind majorarea cuantumului

burselor la urmatoarele niveluri:200 lei, Bursa de merit; 150 lei, Bursa de

studiu; 100 lei, Bursa de ajutor social. Domnul consilier local Firoiu arataca

in Consiliul de Administratie al scolii s-a discutat acest lucru, stabilindu-se

ca tehnic este greu sa se faca diferente intre notele elevilor.
preqedintele d! gedinld: dacamai sunt discutii pe marginea proiectului, nu,

atunci supun la vot iroiectul cu 12 voturi pentru si 3 abtineri (Stolojanu

Catalin-Ion, Horcea Daniel si Tita Gheorghe) este adoptata hotdrdrea privind

modificarea si completarea H.C.L. nr. 94127.11.2020 privind aprobarea

cuantumului si r.r-u*lui burselor aferente anului scolar 2020-202L pentru

elevii din invatamantul preuniversitar de stat..

Punctul X de ordinea de zi

pregedintele de gedin!6: Raportul a fost studiat in sedinta pe comisii-

Punctul XI de ordinea de zi

Apostol Ion, comp Urbanism si Amenaj area Teritoriului infotmeaza

audienta in legatura cu solicitarea administratorului SC TOTCEVREI

AUTO SRL "., 
privire la schimb area de destinatie a unui imobil cu

debtinatie initial a arLexa, in hala de dezmembrari auto'
popescu Andrei-Marius, consilier local considera ca investitia respectiva

este utila comunitatii. Domnul consilier local Horcea Daniel doreste sa stie

unde are sediul social, dl Apostol informeaza ca societatea arclanoi doar un

punct de lucru.Viceprimarul comunei menti oneaza faptul ca este o investitie

mare.Dl Stolojanu tatalin considera ca eliberarea autorizatiei este atributia

primarului si il intreaba pe dl. Apostol daca a avut aceasta discutie cu

primarul. Dl. Apostol replica afirmand ca a vrut doar sa aducala cunostinta

solicitarea in 
"iutu. 

Viclprimarul comunei considera ca trebuie sa-i fie pus

proiect O. trotuture pti"ind modificarea si completarea H.C.L. nr.

g4ly7 .IL.2020 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor

aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul

preuniversitar de stat.

Initiator: ungureanu Mndnnn-Ion, primarul com

;"t"t"d rtareaeconomica, sociala si de mediu

a comunei Balesti in anul 2020.

Refer?triffiiutTrbant sm si Amenaj ararea Teritoriului.

[-



in vedere sa nu desfasoare alte activitati si sa incheie contracte cu Utilul si
alte firme speciali zate apoi trebuie verificat.
In alta ordine de idei dl. consilier local Stolojanu aminteste de o sesizare
facuta in urma cu 6 luni privind ridicare unei constructii pe domeniul public
la care nu a primit rasputls. Dl. Apostol afirma ca s-a trimis raspunsul.
Viceprimarul comunei considera ca ar trebui sa concluzionam in legafura cu
firma de dezmembrari auto. Presedintele de sedinta considera ca nu ne
putem impotrivii solicitarii iar domnul cosilier local Stolojanu considera ea
nu ne putem pronunta.
Domnul Horcea readuce in discutie graficul care trebuia prezentat de firma
Newreciclare .Viceprimarul comunei informeaza ca acestia se vor relocala
Rovinari

Pregedintele de gedint6: acestea fiind spuse, declara inchisa sedinta ordinara
a Consiliului Local al Comunei Balesti, astazi, 28.05.202I, drept pentru
cate am incheiat prezentul proces-verbal in doud exempl arq diq care 1

exemplar la dosar gi I exemplar pentru a fi afigat pe panoul avizier din

$;

SECRE ENERAL,
BALDOVIN TANTIN-CRISTI
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