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A

Incheiat astdzi, 24.09 .2021 , in qedinfa ordin ara a Consiliului Local al
comunei Bdlegti, Ia care participd 15 consilieri locali si 2 delegati satesti
(lipsind domnul delegat satesc Curelaru Ion), sedinta fiind inregistrata video
si audio si transmisa,,in direct" pe paginade facebook a comunei Balesti la
adre s a http s : //www. fac ebo ok. c om/wxy. yxw. 5 .

$edinfa Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. TINGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozi{iilor
art.l33, alin (1), rrt.I34 alin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului w.5712019 privind Codul administrativ si tinand cont
de prevederile HOrAnAru GUVERNULIJI nr. 932 din g septembrie
2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu
data de 10 septembrie 2021, precum Ei stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-I9, prin Dispozitia nr. 4I01I7.09.2021 adusi la cunoqtin1a 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 si I42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu adresa nr. 14.733117.09.2021 au fost convocali sd
participe la qedinfd, prin mijloace electronice, consilierii locali in funclie iar
prin adresa nr. 14.734117.09.2021 au fost invitati la lucrarile sedintei, prin
mijloace electronice, si delegatii satesti.

Lucrdrile gedinfei Consiliului Local au fost deschise de presedintele
de sedinta, dl. BALACESCU ION, Ia orele 14:00, la sedinta au mai
participat domnul Lascu Ion Iulian si Lascu Mihaela, domnul primar al
comunei Balesti si Secretarul General al comunei Balegti.

' Presedinte de sedinta, BALACESCU ION: avand in vedere faptul ca
domnul Lascu a solicitat inainte de inceperea sedintei sa ia cuvantul dau
citire si supun aprobarii proiectul ordinii de zi, suplimentat, dupa cum
urmeaza:



Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PTINCT DE PE ORDINEADE ZI

1. Aprobarea procesului verbal incheiat in gedinla ordinard din data de
27 .08.202t.

2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor limite maxime de consum
lunar de carburant auto.

Ini{iator: Ungureanu M6ddlin-Ion, primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul

public al U.A.T. COMUNA BALESTI, JIIDETIJL GORJ a unor
bunuri imobile si declararea acestora de uz qi interes public local .

Ini{iator: Ungureanu Madalin-Ion, primarul comunei'
4. Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce

constituie contraventii pe raza comune Balesti, judetul Gorj.

Ini{iator: Ungureanu M6d6lin-Ion, primarul comunei
5. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2022.

Ini{iator: Ungureanu MddAhn-Ion, primarul comunei
6. ComunitarProiect de hotarare privind infiinJarea Serviciului Public

Local de Evidentd a Persoanelor al comunei Bdlesti .

Ini{iator: Ungureanu MAdAhn-Ion, primarul comunei
7. Proiect de hotarare privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu

materialele pentru restul de executat, pentru obiectivul de investitie
.INFIINTARE RETE,A CANALIZARE $I STATIE DE EPIJRARE
N SATELE coRNE,$Tr, cAvAxE$TI, sroLoJANI,
rArpA$E$Tr, DN67 rArrA$Egrr - poD JALE$, coMLrNA
BALE$TI, JUDETITL GoRJ".

Ini{iator: Ungureanu Madalin-Ion, primarul comunei
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economlcl

pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local in
satul Ceauru, Comuna Balesti, jude{ul Gorj ".

Ini{iator: IJngureanu M6d[lin-Ion, primarul comunei
9. Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai

Consiliului Local Balesti in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale ,,Antonie Mogos" pentru anul scolar 2021-2022 .

IniJiator: Ungureanu MadAHn-Ion, primarul comunei



t:

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

aprobarea reactualizarn indicatorilor

I t.htri.o - economici si devizului obiectivului de investilie:

I ,,INFITNTARE, RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE

I N SATELE CORNE,STI, GAVANESTI, STOLOJANI,

I TAIpASESTI, DN67 TAMASESTI - POD JALES, COMIJNA

I nafeSTI, JUDETUL GORJ,, si aprob area cofinatarii proiectului.

I ttritiutor: Ungureanu Mdd6lin-Ion, primarul comunei

11 Proiect de hotarare privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI
privind achizitionarea unui autoturism second hand pentru Politia

locala Balesti, judetul Gorj.

Initiator: IJngureanu MAdAHn-Ion, primarul comunei

12. p-i..t a. hotarare privind neasumarea responsabilitatii organLzarlr sr

derularii procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor-cadru

pentru achizitta produselor aferente programului si a

contrac telor I acordurilor- cadru de pre s tar e a serviciilor pentru derul area

masurilor educative, la nivel local, in vederea derularii ,,Programului

pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023", anul scolar 202I'

2022.

Initiator: Ungureanu MAdAhn-Ion, primarul comunei

13. DIVERSE:
Solicitarea SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA

comunei Balesti si a programului de investitii

Iniliator: Ungureanu Mdddlin-Ion, pri

14.

15. Solicitarea domnului Lascu Ion Iulian.

presedinte de sedinta, BALACESCU ION: Supun la vot ordinea de zi

suplime rftata, cu unanimitate de voturi, respectiv 15 voturi pentru aceasta de

aproba. Cu acordul dvs. dau cuvantul la inceputul sedintei domnului Lascu

pentru a-si exprima doleantele.



Domnul Lascu Ion Iulian inform eaza audienta cu privire la faptul ca detine o

familie de vacute salbatice care sunt pastorite pe o suprafata din islazul

comunal inconj urata de un gard electric, neletal, ca domnul Papuc Florin -
Nicusor ii creaza probleme, denigrandu-l si facand circ, din acest motiv

solicita sa se gaseasca o solutie pentru desfasurarea activitatii .

primarul : in unna cu o jumatate de an amai fost o problema, cazul Stroe,

este vorba de Islazul din Talpasesti, atunci am stabilit ca toata lumea sa

poata pasuna pana in luna februarie cand trebuie sa scoatem acest teren la

licitatie. Atunii domnul Papuc eraalaturi de ei, acum zice ca este ilegal. Eu

nu vad o ilegalitate acolo. Crescatorii de animale si-au impartit pasunea in

mod egal. Acum au constituit o asoci atie a crescatorilor de animale. Noi in

luna februarie sau martie suntem obligati sa scoatem aceste suprafete Ia

licitatie. Cei care vor castiga, vor castiga. Vom sprijini crescatorii de

animale.

papuc Nicusor Florin: sunt abuzuri facute, ei nu detin contracte de arendare,

fieiare a facut cum a vrut. Toata lumea poate sa pasca acolo, sunt probe

video in care unii ciobani ameninta alte persoane care vin acolo. Este izlaz

comunal. Voi face plangere penala impotriva Primariei Balesti care trebuie

sa raspunda. Unul ia ingradeasca 20 de ha si unul scos afara. Mai sunt si

oameni cu cate o vaca sau un cal. Trebuie sa ramana si o tezerva pentru rest!

Primarul: vom aplica legea.

Domnul Lascu Ion Iulian mentioneazafaptul ca ate doar 7 ha.
papuc Nicusor Florin: au prea mult teren. Daca ai doar 7 ha iti mai dau eu 3

ha.
popescu Marius Andrei: eu am inteles ca mai permiteti accesul si altor

persoane.

Domnul Lascu Ion Iulian: da.

Presedinte de

Punctul I de
sedinta, BALACESCU ION: Trecem la

ordinea de zi aprobatd :

presedinte de sedinta, BALACESCU ION: daca sunt discutii pe marginea

procesului-verbal .

Fop.rr., Marius Andrei solicita indrept area procesului verbal al sedintei

Consiliului Local din data de 27.08.2021, in sensul mentionarii faptului ca

dumnealui s-a abtinut de la votarea proiectului de la punctul7 iar nu domnul

sToLoJANU CATALIN-ION, asacum s-a mentionat in procesul verbal.

I incheiat in qedinla ordinar[ din data de

27 .08.202r.



Presedinte de sedinta, BALACESCU ION: daca nu mai sunt dicutii supun
spre aprobare procesul-verbal, cu 15 voturi pentru se aproba procesul-verbal
incheiat in sedinta ordinara din data de 27 .08.202I.

Preqedintele de gedin{d: continuam cu
Punctul II de pe ordinea de zi aprobatd:
2. I Proiect de hotarare privind stabilirea unor limite maxime de consum

lunar de carburant auto.

Ini{iator: Ungureanu MAdAHn-Ion, primarul comunei.

Pregedintele de qedintd: avizele pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii
pe marginea proiectului.

Primarul: este vorba de masina din dotarea primariei pe care o foloseste
Grecu, are nevoie sa se deplaseze prin comuna pentru sacrificarealasomarea
porcilor.

HORCEA DANIEL: doar pe luna asta?

Primarul: pe fiecare luna! La fel este nevoie si pentru Loganul Politiei
locale.

Danau Grigore: ar trebui sa faca curse si pe lunca .

Horcea Daniel: pentru acest lucru se plateste o firma de paza, nu poate
politia locala sa asigure paza culturilor private.

Preqedintele de qedinld: daca alte discutii nu mai sunt, supun spre aprobare
proiectul de hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind
stabilirea unor limite maxime de consum lunar de carburant auto.

Punctul tII de pe ordinea de zi aprobatd :

3. I Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul
public al U.A.T. COMTINA BALESTI, JUDETUL GORJ a unor
bunuri imobile si declararea acestora de uz gi interes public local .

I Indiator: Ungureanu M6ddlin-Ion, primarul comunei;

Preqedintele de qedinfd,: aviz,ele pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii
pe marginea proiectului, nu sunt, afunci supun spre aprobare proiectul de.

hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind trecerea din
domeniul privat in domeniul public al U.A.T. COMLINA BALESTI,
JUDETUL GOzu a unor bunuri imobile si declararea acestora de uz si
interes public local .

It"



Punctul IV de ordinea de zi

Popescu Marius Andrei solicita gasirea unei solutii si luarea unor masuriprivind masinile care ocupa- spatiul public, in acest sens exemplifica situatiaintalnita in satul Rasova unde autovehiculele sunt lasate efectiv pe drum.

Papuc Nicusor Florin: acest proiect il votam dar il incalcam , dacanu arecontract de concesiune cu prim ariace cauta el acolo?
Horcea Daniel: panaincheiem acolo contracte, il lasam sa pasca el acolo.

Pregedintele de gedi n1d: alte discutii nu sunt, supun la vot proiectul, cu 15vofuri pentru este adoptata hotdrdrea privind stabilirea si sanction areafaptelor ce constifuie tottttuuentii pe razacomune Balesti, judetul Gorj.

Punctul V de ordinea de zi

Preqedintele de qedin! d,: avizele pe comisii sunt favorabile, dacasunt discutiipe marginea proiectului.

Horcea Daniel: ce inseamna index are?
Primarul: se indexeaz a impozitele si taxele cu ratade inflatie, nu se maresctaxele si impo zitele.

Pregedintele de gedinfd: alte discutii, rlu sunt, atunci supun spre aprobareproiectul de hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotir drea privindindexarearmpozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.

Punctul VI de ordinea de zi

i'

Preqedintele de qedinf6: auizele pe comisii sunt favorabile, daca existadiscutii pe margina proiectului.

Proiect de hotarcre
constifuie contraventii pe razacomune Balesti, judeful Gorj.

Initiator: Ungureanu Mdddlin_Ion, I comunei

Proiect de hotarare p,
petrtru anul 2022.

Initiator: ungureanu Maddlin-Ion, primarul comunei

Proiect d. hotut
Local de Evidenfd a persoanelor ui ,o-unei Bdlesti .

Initiator: Ungureanu Mdddlin_Ion, I comunei



Horcea Daniel, consilier local: cati angajati vor fi si ce implica acest
serviciu?
Primarul: eliberarea actelor de identitate la prim arie, nu se mai deplaseaza
oamenii la Tg-Jiu, implica doua locuri de munca .

Papuc Nicusor Florin: cine plateste acesti angajati?
Primarul: bugetul local.

Preqedintele de gedinfa: alte discutii, nu sunt, atunci supun spre aprobare
proiectul de hotarare, cu 14 voturi pentru si 1 vot impotriva (Papuc Nicusor
Florin) este adoptata hotdrArea privind infiinlarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidentd aPersoanelor al comunei Bdlesti .

Punctul VII de ordinea de zi aprobatd :

7. Proiectdehotarareprivindajustareavaloriiaferenteffi
materialele pentru restul de executat, pentru obiectivul de investitie
.INFIINTARE RETEA CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE
IN SATELE CORNE$TI, CAVATTTE$TI, STOLOJANI,
IATpA$E$TI, DN67 TAMA$E$TI . PoD JALE$, CoMUNA
BALE$TI, JUDETUL GORJ".

Initiator: Un u Mdddlin-Ion, primarul comunei

Preqedintele de gedinfd: avizele pe comisii sunt favorabile, dacasunt discutii
pe marginea proiectului, nu sunt, atunci supun spre aprobare proiecful de
hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind ajust area valorii
aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, pentru
obiectivul de investitie,,NFIINTARE RETEA CANALIZARE $I 5TATIE
DE EpuRARE tN sarprp coRNE$ri, cAtA*$ti sioroJANr,
rArpA$E$TI, DN67 TAMA$E$TI - PoD JALE$, CoMLINA eAresri,
JUDETUL GORI".

Punctul WII de ordinea de zi

Preqedintele de qedin{d: avizele pe comisii sunt favorabile, dacasunt discutii
pe marginea proiectului .

Tita Gheorghe: vor fi rigole?
Primarul: doar pe suprafata de 4km, este vorba de
Saligny. cNI si-a schimb at atrlbutiile, finantea za doar

programul Anghel
subprograme. Vom

ProiectdehotarareprivindaprobareaindicatorilorteM
pentru obiectivul de investitie ,,Mo dernizare drumuri de interes local
in satul Ceauru, Comuna Balesti, judelul Gorj ,,.

Iniliator: ungureanu Mdddlin-Ion, primarul comunei



avea si o sedinta de indata pentru proiectul privind asfalt area si extinderea
retelei de canahzare in zona Ghencea.

Magdoiu Silviu-Cosmin: in Tamasesti mai este o zona care necesita
canalizare.
Primarul: am prins toate zonele.

Papuc Florin Nicusor: pe strada Petuniilor se afla un sant collector de ape
pluviale , am depus eforturi pe timpul primarului Paicu, se poate rezolva cu
acest sant?
Primarul: este prins pe acest proiect.

Pregedintele de qedinfd: daca mai sunt discutii pe marginea proiectului, nu
sunt, atunci supun spre aprobare proiectul de hotarare, cu 15 voturi pentru
este adoptata hotirdrea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie ,,Mod emizare drumuri de interes local in satul
Ceauru, Comuna Balesti, judelul Gorj ".

Punctul IX de pe ordinea de zi aprobatd,:

9. I Proiect de hotarare privind desemn area a trei reprezentanti ai
Consiliului Local Balesti in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale,,Antonie Mogos" pentru anul scolar 202I-2022 .

IniJiator: Ungureanu Mdd6hn-Ion, primarul comunei

Preqedintele de gedin{d: avizele pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii
pe marginea proiectului .

Papuc Florin Nicusor: am putea sa propunem si pe altii .

Firoiu Dumitru: daca s-au facut deja propuneri... vroiam sa-l propun pe dl.
Horcea.

Urmare faptului ca prin proiectul de hotarare au fost propusi spre desemnare
urmatorii consilieri locali: DOVLETE MARIA, BUICU ANDREI
CRISTIAN si BALACESCU ION, avand in vedere faptul ca domnul
BALACESCU ION a declarat ca se retrage si ca domnul consilier Firoiu
Dumitru l-a propus pe domnul consilier local Horcea Daniel, propunere
aprobata de consilierii locali, in unanimitate, a fost supus la vot proiectul
astfel amendat.
Preqedintele de gedir\d: cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind
desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Balesti in Consiliul de
Administratie aI Scolii Gimnaziale ,,Antonie Mogos" pentru anul scolar
202I-2022, in urmatoarea componenta: DOVLETE MARIA, BUICU
ANDREI CRISTIAN. HORCEA DANIEL .



Punctul X de pe ordinea de zi aptobatd:

ctuahzarti indicatorilor

tehnico - economici si devizului obiectivului de investilie:

TXFTTXTARE RETEA CANALIZARE, SI STATIE DE EPURARE

N SATELE CORNESTI, GAVANESTI, STOLOJANI,

TALPASESTI, DN67 TAMASE,STI . POD JALE'S, COMLTNA

BALESTI, JUDETITL GORJ,, si aprob areacofinatarii proiectului.

Initiator: U anu MAdAHn-Ion, primarel egrnullgl

preqedintele de gedin! d: avtzere pe comisii sunt favorabile, daca sunt discutii

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

hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind aprobarea

reactua lizarrt indicatorilor tehnico - ..orromici si devizului obiectivului de

investilie: ,,NFIINTARE, RETEA CANALIZARE sI STATIE DE

E.PTIRARE N SATE,LE, CORNESTI, GAVANESTI, STOLOJANI,

TALPASE,STI, DN67 TAMASESTI - POD JALE.S, COMI-INA BALESTI'

JUDETUL GORJ,, si aprob areacofinatarii proiectului '

Punctul XI de pe ordinea de z\ aprobatd :

Horcea Daniel: ar fi bine sa aib6 un numar de kilometrri rczonabil'

pregedintele de gedin![: avtzere pe comisii sunt favorabile, daca sunt si alte

discutii pe marginea proiectul,ui, nu sunt, atunci supun spre aprobare

proiectul de hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdr drea privind

. aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind achizitionarea unui

autoturism second hand pentru politia locala Balesti, judetul Gorj.

Punctul XII de pe ordinea de ziaprobatd :

TobaTea CAIETULUI DE

privind achrzttionarea unui autoturism second hand

locala Balesti, judetul Gorj.

Initiator: Ungureanu fUa

SARCINI
pentru Politia

Ponsabilitatii or ganrzarii si

derularii procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor-cadru

pentru achizitia produselor aferente programului si a

contrac telorlacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru

derularea masurilor educative, la nivel local, in vederea derularii



14.

,I

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

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

proiectul de hotarare, cu 15 voturi pentru este adoptata hotdrdrea privind

neasum area responsabilitatii organ tzarti si derularii procedurilor de atribuire

a contrac teloilacordurilor-cadru pentru achrzitta produselor aferente

programului si a contractelorlacordurilor-cadru de prestare a serviciilor

p.rrlr., derularea masurilor educative, la nivel local, in vederea derularii

,,Progrumului pentru scoli al Romaniei in perio ada 2017 -2023", anul scolar

202r-2022.

Punctul XIII de e ordine a de zi robatd :

preqedintele de gedinld : Referitor la solicitarea DIGITAL CABLE

SYSTEM SA de incetare a contractului de inchiriere nr.11684118.07.2018,

prin acordul partilor, incepand cu data de 0L10.2021, consilierii locali au

fost de acord cu solicitarea respectiva.

Punctul XIV de ordinea de zi a batd :

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

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

proiectul de hotarare, cu 1 5 voturi pentru este adoptata hotdr drea privind

aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balesti si a programului de

investitii

Domnii consilieri locali Aninoiu Constantin, Carstea Vasile si Stolojanu

Catalin-Ion au fost contactati telefonic, votand pentru toate proiectele de pe

ordinea de zi.

iei in Perioad a 2017 -2023"' anul

scolar 2021-2022.

Initiator: Unsureanu MadAHn-Ion, primqryL 99rnen4

DIVERSE,:
Solicitarea SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA

robarea rectificarii bugetului local

comunei Balesti si a programului de investitii

Initiator: Unsureanu M6d6lin-Ion, primarul comunei



Pregedintele de qedint6: dcestea fiind spuse, declara inchisa sedinta ordinara
a Consiliului Local al Comunei Balesti, astazi, 24.09.202I, drept pentru
care am incheiat prezerfiitl proces-verbal in doud exempl are, din care 1

exemplar ta dosar gi 1 exemplar pentru a fi afigat ul avizier din
incinta Consiliului Local gi Prim[riei comunei

PRESEDINTE DE SED

GENERAL,
TANTIN-CRISTI

S

BALDOVIN

il'



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMLINA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1 5.266/27 .09.2021

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi,24.09.202I, in gedinJa ordin ara aConsiliului Local al
comunei Bdlegti, la care participd 15 consilieri locali si 2 delegatisatesti
(lipsind domnul delegat satesc Curelaru Ion), sedinta fiind inregistrata video
si audio si transmisa ,,in direct" pe pagina de facebook a comunei Balesti la
adre sa http s : //www. facebook. com/wxy. fxw. 5 .

$edinla Consiliului Local a fost convocatd de primarul comunei,
domnul jr. LINGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispoziliilor
art.I33, alin (1), aft..134 alin. (1) lit.a), art.138 si art. 196 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ si tinand cont
de prevederile HOTARARII GTIVERNULUI nr. g32 din g septembrie
2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu
data de I 0 septembrie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor eare r. uplird pe
durata acesteia pentru prevenirea ;i combaterea efectelor pandemiei O.
COVID-L9, prin Dispozitia nr. 4lO/17.09.2021 adusd la cunogtinld publicd
prin afi$are pe panoul avizier din incinta Primbriei comunei si prin mijloace
electronice.

itt baza prevederilor Dispoziliei amintite si in temeiul prevederilor
art.l34 si 142 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, cu adresa nr. 14.733117.09.2021 au fost convocali s6
participe la gedinfa, prin mijloace electronice, consilierii locali in func1ie iar
prin adresa nr. I4.734/I7.09.202I au fost invitati la lucrarile sedintei, prin
mijloace electronice, si delegatii satesti.

Lucrdrile gedinlei Consiliului Local au fost deschise de presedintele
de sedinta, dl. BALACESCU ION, la orele 14:00, la sedinta au mai
participat domnul Lascu Ion Iulian si Lascu Mihaela, domnul primar al
comunei Balesti si Secretarul General al comunei Balegti.

Presedinte de sedinta, BALACESCU ION: avand in vedere faptul ca
domnul Lascu a solicitat inainte de inceperea sedintei sa ia cuvantul dau
citire si supun aprobarii. proiectul ordinii de zi, suplime ntat, dupa cum
utmeaza:


