
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA BALTESTI 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

Privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 

A vand in vedere: 
Prevederile art. 36 alin.(l), (2) si (3) din Legea 215/2001 ,rpl.Legea Administratiei 

Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, privind convocarea 
Consiliului Local in sedinta ordinara; 

In temeiul art. 68, al in. (1) din Legea 215/200 I republicata, Legea Administrati ei 
Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Radu Ion, Primarul comunei Baltesti, Judetul Prahova, dispune: 

Art.unic Se convoaca Consiliul local in sedinta ordinara ce va avea Joe la 
~diul Primariei Baltesti in data de 31.07.2017, orele 8,30, cu urmatoarea ordine de zi: 

I. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.06.2017 -
prezinta secretarul comunei. 

2. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Baltesti cu judetul Prahova in 
vederea realizarii obiectivului de investitie " Reparatii capitale si amenajare Sala 
festivitati Podenii Vechi-comuna Baltesti" -prezinta primarul comunei. 

3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017-prezinta 
primarul comunei. 

4.Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare consilieril or 
locali din cadrul Consiliului local Baltesti pentru pa11iciparea la numarul maxim de 
sedinte- prezinta primarul comunei. 

5.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul Primariei Baltesti care se aplica incepand cu 
data de 01.07.2017 in conformitate cu Legea 153/2017 - prezinta primarul comunei 
Baltesti. 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Ch ir ita 
Elena-Adela - prezinta primarul comunei . 

7.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2500 lei din bugetul local pentru 
finantaarea cheltuielilor Asociatiei spo11ive Petrolistul Podeni i Vechi-prezinta primarul 
comunei. 
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