
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
Nr.12.323102.08 .2021

PROCES-VERBAL

Incheiat astdzi, 30.07.2021, in gedinla ordinara a Consiliului Local aI
comunei Bdlegti, Ia care participd 15 consilieri locali (domnii consilieri
locali TITA GHEORGI{E si STOLOJANU CATALIN-ION sosind in cursul
sedintei de lucru) si 3 delegati satesti, sedinta fiind inregistratavideo si audio
si transmisa ,,in direct" pe pagina de facebook a comunei Balesti la adresa
http s : //www. facebo ok. c om/wxy. yxw. 5

$edinfa Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. LINGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispoziliilor
art.I33, alin (1), art.l34 aIin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57 1201 9 privind Codul administrativ si tinand cont
de prevederile HOTARARII GUVERNULUI nr. 730 din 8 iulie 2021
privind prelungirea stirii de alertd pe teritoriul Romdniei incep6nd cu data de
12 iulie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID -I9, prin
Dispozitia nr. 315122.07.2021 adusd la cunogtinfd publicd prin afiqare pe
panoul avizier din incinta Prim[riei comunei si prin mijloace electronice.

In baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul prevederilor
art.I34 si I42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu adresa nr.1I.877123.07.202I au fost convocali, prin
mijloace electronice, sd participe la qedin{[ consilierii locali in func{ie iar
prin adresa nr.l 1.878123.07 .2021 au fost invitati la lucrarile sedintei si
delegatii satesti.

Lucrdrile gedinlei Consiliului Local au fost deschise de presedintele
de sedinta, dl. Braila Dumitru, la orele 14:00, la sedinta participand domnul
primar al comunei Balesti si Secretarul General al comunei Bdlegti, respectiv
domnul Malaescu Marius din satul Talpasesti.
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Se da citire si se supune aprobarii proiectul ordinii de zi, suplimentat,
dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1-. Aprobarea procesului verbal incheiat in qedin{a ordinard din data de 25.06.202I.

2. Aprobarea procesului verbal incheiat in qedinJa extraordinard, convo catd de indatd,
din data de 12.07.2021

3. Proiect de hotarare privind acordarea sprijinului financiar pentru unitalile de cult
din comuna B6leqti, judelul Gorj.
Ini(iator: Ungureanu Midnlin-Ion, primarul comunei;

4. Proiect de hotarare privind asocierea comunei BdleEti, jude{ul Gorj, prin Consiliul
local aI comunei Bdleqti, la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
NTERCOMLINITARA "ZONA METROPOLITANA TANCU JIU". INitiAtOT:
Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comunei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcdtuiesc
domeniul privat al Unitdtii Administrativ -Teritoriale comuna Bdlegti, judelul
Gorj.
Ini{iator: Ungureanu Mid5lin-Ion, primarul comunei

6. I Alegerea Pregedintelui de qedinld pe o perioada de 3 luni.

re
, 1. Petilia domnului Pdducel Ion;
t-

i 2. Adresa SC IJTIL LOCAL SRL BALE$TI;
| 3. Adresa S.C. NEW NCR RECICLARE S.R.L.

SUPLIMENTARE, ORDINE DE ZI
8. Proiect de hotarare privind aprobarea execuliei bugetelor comunei B6leqti,

intocmite pe cele doua sec{iuni .

Ini(iator: Ungureanu Midllin-Ion, primarul comunei .

9. Proiect de hotarare privind aprobarea de virdri de credite bugetare de la un capitol,
la alt capitol al clasificafiei bugetare.
Inifiator: Ungureanu Mndinn-Ion, primarul comunei .
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Presedinte de sedinta, Braila Dumitru: Supun Ia vot ordinea de zi
suplimentata, cu unanimitate de voturi, respectiv 13 voturi pentru aceasta se

aproba. Avand in vedere ca in sala se afla si domnul Malescu Marius care a
depus o petitie, solicitand totodata sa ia cuvantul, propun, cu acordul dvs sa-i
dam cuvantul acestuiala inceputul sedintei.
Domnul Malaescu Marius, domiciliat in comuna Balesti, sat Talpasesti, nr.
309, reitereaza doleantele sale comunicate prin petitia nr. 12114128.07.2021,
respectiv: faptul ca vecinul sau Tundrea Vasile a lasat in paragina locuinta si
terenul pe care il detine fapt care il impiedica sa-si construiasca un gard,
faptul ea apa potabila contine foarte mult clor, faptul ca apa este data cu
portia, faptul ca pe drumul comunal sau judetean circula masini de mare
tonaj afectand casele .

( In sala de sedintaintra domnul consilier local TITA GHEORGHE)
Presedinte de sedinta, Braila Dumitru: se va transmite o adresa Consiliului
Judetean Gotj in sensul stabilirii unor restricfii de circulafie pentru maEinile
de mare tonaj .

In legatura cu lipsa presiunii apei, Primarul comunei Balesti explica ea
motivul lipsei presiunii apei este determinat de udarea gradinilor, a solariilor
si mentioneaza faptul ca in prezent zgna respectiva este Iegatala 4 foraje.
Presedinte de sedinta, Braila Dumitru: o sa se gaseasca solutiile potrivite,
este seceta acum.
Petitia domnului Malaescu Marius va fi redirectionata Compartimentului
Urbanism si Amenaj area Teritoriului, respectiv Biroului Politiei Locale
Balesti, spre competenta solutionare.
Domnul Malaescu Marius conside ra ea singura solutie este sa se retraga de
la apa si sa-si construiasca un put.
Trecem la

Punctul I de ordinea de zi a batd, :

Presedinte de sedinta, Braila Dumitru: daca sunt discutii pe marginea
procesului-verbal, nu sunt, atunci supun spre aprobare procesul- verbal , cu
15 voturi pentru se aproba procesul-verbal incheiat in sedinta ordinara din
data de 25.06.2021.

Preqedintele de qedinf6: continuam cu
Punctul II de pe ordinea de zi aprobatd, :

Aprobarea procesului verbal incheiat in qedinfa ordinard din data
de 25.06.2021.



Aprobarea procesului verbal incheiat in gedinla extraordinard,

convocatd de indatd, din data de 12.07 .2021

preqedintele de gedin!d: daca sunt discutii pe marginea procesului-verbal, nu

sunt, atunci supun spre aprobare procesul- verbal , cu 15 vofuri pentru se

aproba procesul-verbal incheiat qedinla extraordinard, convo catd, de indat6,

din data de 12.07 .2021.

Horcea Daniel, consilier local: ce-i cu diferenta asta intre parohii?
preqedintele de qedinfd: sprijinul s-a acordat potrivit solicitarilor preotilor

parohi.
primarul: preotul de la Stoloj anr a solicitat 5000 de lei si a primit 4000 de

lei.
Horcea Daniel, consilier local: domnule consilier Balan, sunteti multumit de

sumele acordate parohiei din satul dvs.?

Balan Ion, consilier local: eu am avut o discutie cu preotul meu si l-am

intrebat de ce nu a solicitat o suma mai mare, mi-a zis ca are un proiect in

desfasurare.
Primarul: Parohiile din Balesti si Ceauru au primit cel mai mult.
papuc Nicusor Florin, consilier local: ar trebui o egalitate desi parohiile din

Balesti si Ceauru sunt mai mari.
Horcea Daniel, consilier local: gardul de tuia mi se pare foarte scump.

Papuc Nicusor Florin, consilier local: vedem si nu luam masuri, consilierii
locali voteaza ce li se spune.

Viceprimarul: sunt solicitari ale preotilor, ce sa facem daca la Stolojani nu-i

trebuie bani acum?
Horcea Daniel, consilier local: dar probleme sunt si la Stolojani!

Primarul: sumele au fost solicitate de preoti in
enoriasilor.Iluminatul arhitectural mi se pare o idee buna.

prezenta

Popescu Andrei-Marius, consilier local: sa impartim acesti bani in mod egal

pe vlltor.
Firoiu Dumitru, consilier local: mi se pare ca discutiile astea nu au un rost,

astea sunt nevoile anul asta, nu se poate face tot in acelasi timp.

Viceprimarul: mergem pe gargara politica, nu putem sa dam la toti in mod

egal.
Horcea Daniel, consilier local: avem o problema cu banii alocati parohiilor

de-a lungul timpului. As dori o situatie cu modul de impartire a banilor in

parohii in cursul anilor.

I
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Punctul III de pe ordinea de

Proiect de hotarare privind acordarea sprijinului financiar pentru

unitaflle de cult din comuna Bdlegti, judelul Gorj.

Initiator: Ungureanu MndIHn-Ion, primarul comunei;



Pregedintele de gedinfd: 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 hotdr6rea privind acordarea
spnjinului financiar pentru unitalile de cult din comuna Bdlegti, judeful Gorj.

Pregedintele de gedin{d: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista
discutii pe margina proiectului,
Popescu Andrei-Marius, consilier local: cu ce suma participam la aceasta
asociatie avand in vedere ca la ADIS am pierdut 30.000 lei?
Viceprimarul: 2Ieillocuitor, conform populaJiei stabihtd,Ia datade 1 ianuarie
a fiecdrui an.

Primarul: eu cred ca ar trebui sa ne mandrim ca vom putea face parte din
zona metropolitana a municipiului.
Preqedintele de gedinld: daca mai sunt alte discutii, nu, supun la vot
proiectul, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind asocierea
comunei Balegti, jude{ul Gorj, prin Consiliul local al comunei Bdleqti, la
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMLINITARA "ZONA
METROPOLITANA TANCU JIU".

Punctul V de e ordine a de zi robatd :

Pregedintele de gedin![: avizele pe comisii sunt favorabile, daca exista
discutii pe margina proiectului, ru, supun la vot proiectul, cu 15 voturi
pentru este adoptata hotdrdrea privind aprobarea Inventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniul privat al Unitdlii Administrativ -Teritoriale
comuna Bilegti, judetul Gorj.

Punctul IV de pe ordinea de zi aprobatd :

4. I Proiect de hotarare privind asocierea comunei Bdleqti, judelul Gorj,
prin Consiliul local al comunei Bdlegti, Ia ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMLINITARA "ZONA
METROPOLITANA TANCU JIU".

Ini{iator: Ungureanu Mldnlin-Ion, primarul comunei

Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniul privat al Unitilii Administrativ
Teritoriale comuna Bdlegti, judelul Gorj.
Inifiator: Ungureanu Mndnlin-Ion, primarul comunei
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Pregedintele de gedinld,: daca sunt propuneri?
Papuc Nicusor Florin, consilier local: eu il propun pe domnul consilier local
Balacescu Ion.
Pregedintele de gedinld,: daca mai sunt alte propuneri, nu, atunci supun la vot
propunerea domnului Papuc, cu 15 voturi pentru, domnul consilier local
Balacescu Ion este ales presedinte de gedinfd pe o perioada de 3 luni.

l.Petifia domnului Pdducel Ion.

Firoiu Dumitru, consilier local: in tot judetul exista animale care tranziteaza
drumurile, la Stanesti si in alte judete. Mi se pare ceva in neregula sa afirmi
c a ob structionea za circulfiia publica.
Stolojanu Catalin-Ion, consilier local: dar IaPROFI cum s-a instalat un semn
de oprire interzisa? Cand se face ceva rau trebuie indreptat!
Papuc Nicusor Florin, consilier local: il deraryeaza ca se balega vaca la-el la
poarta, nu ca trece vaca pe strada!
Preqedintele de gedinfd,: ar trebui sa se fac drumuri speciale pentru animale
Papuc Nicusor Florin, consilier local: aici face fiecare ce vrea, am sesizat
ingradireape o portiune de 10 ha aislazului. Cine il tine inbrate?
Primarul: am purtat o discutie cu domnul Paducel si mi-a explicat ca exista o
varianta de ocolire, sa vedem ce putem face. In legat.rru ., islazul, exista
niste asociatii ale crescatorilor de animale, discutati cu ele.

2.Adresa SC UTIL LOCAL SRL nArEgU.

Popescu Andrei Marius, consilier local: cei de la SC UTIL LOCAL SRL
BALESTI sa citeasca apometrele din curtile oamenilor.
Primar: se vor lua masuri!

Punctul ordinea de zi
Alegerea Presedintelui de sedintd pe o perioada de 3 luni.

Punctul VII de ordinea de zi
Diverse:

1.Petilia domnului Pdducel Ion;
2.Adresa SC UTIL LOCAL SRL nArngft;
3.Adresa S.C. NEW NCR RECICLARE S.R.L.
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3.Adresa S.C. NEW NCR RECICLARE S.R.L.

Horcea Daniel, consilier local: ne tot spune ca diminueaza cantitatile de

gunoi, cand? Nu ne spune cu ce cantitate!

Papuc Nicusor Florin, consilier local: polue aza cur praful de sticla. Acum 4

luni a venit administratorul si a spus ca va pleca. Noi ar trebui sa facem o

instiintare catre Garda de Mediu sa-i retraga autorizatia de functionare.

Buicu Andrei Cristian, consilier local: nu a venit controlul la ei?
primarul: acum 120 de zlle si-a luat angajamentul ca isi reloca cantitatile de

material reciclabil pe teritoriul comunei sau in alta parte. Au venit astazi, au

depus o adresa (adresa NEW NCR RECICLARE SRL nr.4762130.07.2021,

inregistrata la primarra comunei Balesti sub nr. 12.256130.07.202I primita

de presedintele de sedintala inceputul sedintei de consiliu local), nu au spus

cu cat au diminuat cantitatile de gunoi . Primaria nu are nici o implicare, au

avut doar o autorizatie de functionare pe program. Alte institutii sunt

competente sa-i retr aga autorizatia. Nu este mana in mana cu nimeni, cel

putin cu mine nu eqte! Au avize, nu e apanajul meu.

Papuc Nicusor Florin, consilier local: au vrut sa scoata oamenii din bloc!

Pregedintele de qedinld: terenul respectiv a fost vandut catre SC LEXI
STAR, apoi l-a preluat cineva de la Alba Iulia, lichidatorul a vandut apoi

inclusiv suprafata de sub bloc.
Horcea Daniel, consilier local: oamenii aveau titlu de proprietate, s-a facut o

greseala! 1 r

pregedintele de gedin!6: trebuie anulat titlul de proprietate initial, locuitorii

blocului nu au probleme, o parte din ei chiar au terenul inregistrat Ia

cadastru.

Viceprimarul: la nivelul primariei s-a constituit o comisie pentru cercetarea

si lamurirea problemei, alcatuita din mine, Ijac si Dan Alin Costinel.

Agroindustriala nu are legatura cu acest lucru. IJCCL a construit blocul.

Lucrurile au stat astfel: in anul 1993 IJCCL vinde blocul chiriasilor ; in anul

1996 Primaria Balesti elibereaza o adeverirfia catre Agroindustriala pentru

terenul din incinta societatii comerciale; la 14.11.1996, Agroindustriala

obtine certificatul de proprietate; in 2003 blocul figureaza prrns in cadastru.

Deci Agroindustriala si-a facut cadastru tncluzand cumva si blocul. Are loc

apoi vanzarea terenului la licitatie catre LEXI STAR*. LEXI STAR* stinge

o datorie catre CIRRUS COMEXIM SRL din Alba lulia, aceasta din urma

vinde catre NEW NCR RECICLARE. Am solicitat la OCPI sa ne dea toata

docume ntatia, va urrna o judecata intre oameni si actualul proprietar.

Greseala s-a realizat cand Agroindustrial a a facut cadastrul.

r ulterior viceprimarul a rectificat denumirea societatii din LEXI STAR in DEBORA SRL.

--f 
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Horcea Daniel, consilier local: si primaria a gresit, cei de la NEw NCR

RECICLARE sunt ProPrietari acum'

primarul: eu cred ca nu se va ajunge la expropriere, marti vom avea o

sedinta la prefectura cu cei de la NEw NCR RECICLARE, si cu oamenii'

Dacase va ajunge la judecata vom sprijinii oamenii.Nu se pune problema sa

plece oamenii.

popescu Andrei-Marius, consilier local: pentru suprafata de sub bloc

primaria nu mai poate sa anuleze titlul. rn 20ri cand a venit in comuna

NEW NCR RECICLARE, v-a informat cineva? I-ati eliberat certificate de

urbanism?

Primarul: da, i-am eliberat certificate de urbanism!

popescu Andrei-Marius, consilier local: dvs i-ati dat certificatul de

urbanism, nu mai puteti sa-i scoateti de aici. Nu Autoritatea pentru Protectia

Mediului si Garda de Mediu i-a primit aici.

Primarul: sunteti circar!

papuc Nicusor Florin, consilier local: sa se faca adresa catre Garda de Mediu

din partea Consiliului local.

Domnii consilieri locali Horcea Daniel, Stolojanu Catalin Ion si Papuc

Nicusor Frorin solicita documentele depuse de NEw NCR RECICLARE'

prin adresa nr. 4762130.01 .2021, respe.iirr, Studiu de evaluare a impactului

ur.rpru me,ciului, studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei in

relatie cu colectarea si valorifi carea deseurilor reciclabile si contract de

superficie incheiat cu Municipiul Rovinari.

preqedintele de qedinld : avizere pe comisii sunt favorabile, daca exista

discutii pe margina pioiectului, nu, supun la vot proiectul, :u 15 voturi

pentru este aJoptata hotararea privind aprobarea execuliei bugetelor

.o*6ei Bdlepti, intocmite pe cele doua secliuni .

Punctul VIII de ordinea de zi
obarea execuliei bugetelor comunei

BdleEti, intocmite pe cele doua secliuni '

Inifiator: Ungureanu Mndnnn-Ion, primarul comunei '
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Punctul IX de ordinea de zi a
proiect ae hotarare privind aprob area de virdri de credite bugetare de

la un capitol, La alt capitol al clasificafiei bugetare.

Initiator: Unsureanu Mndilin-Ion, primarul comunei .

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

discutii pe margina proiectului, ru, supun la vot proiectul, cu 15 voturi

pentru este adoptata hotdrdrea privind aprobarea de virdri de credite bugetate

de la un capitol, la alt capitol al clasificafiei bugetare.

Preqedintele de gedin\d: acestea fiind spuse, declara inchisa sedinta ordinara

a Consiliului Local al Comunei Balesti, astazi, 30.07.202I, drept pentru

care am incheiat prezentul proces-verbal in doud exempl arq din care 1

exemplar la dosar gi I exemplar pentru a fi afigat pe panoul aviziet din
incinta Consiliului Local pi Primdriei comunei .

PRESED
B

ERAL,
ALDOVIN C -CRISTI
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