
PR CES - VERBAL 
al sed intei ordin re a Consiliului local Baltesti 

din ata de 10.01.2020 

Incheiat astazi , 10.0 1.2020, i sedinta ordinara a Consiliului Local Baltesti, la 
care au participat un numar de 13 con ' ilieri din totalul de 13 existenti , dupa cum urmeaza: 
Bacanu Marinela E lena. Balan Ge rge Tiberiu , Burdusel N icolae, Chiriches Viorel 
Lucian, Ionescu Ion, lstratescu Simo a, Moise Mihail Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele 
Gheorghe, Rusnacu Viorica Elena, St garu Nicolae, Toma Elena si Olaru Aurelia. 

La sedinta au mai participat d a Popescu Simona Madalina- secretar, d-1 Radu Ion 
- primar si domnul Nita Daniel-deleg t satesc. 

Sedinta s-a convocat in baza ispozitiei nr. 1/01.2020 emisa de primarul comunei. 
Presedintele de sedinta da citi e ordinii de zi si anunta suplimentarea acesteia cu 

doua proiecte de hotarare 
Proiect de hotarare privind ap obarea planului anual de actiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul co1 unei Baltesti, judetul Ptrahova, pentru anul 2020 -
prezinta primarul comunei. 
Privind aprobarea p lanului loc 1 de actiune pe anul 2020, pentru incluziunea 
cetatenilor romani apartinand 11inoritatii rome, la nivelul comunei Baltesti, judetul 
Prahova - prezinta primarul c munei. 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea procesului verbal a sedintei din data de 30.1 2.2019 - prezinta secretarul 

comunei. 
2. Proiect de hotarare privind ac perirea deficitului din sectiunea dezvoltare a anului 

2019 din excedentul bugetului local - prezinta primarul comunei . 
3. Proiect de hotarare pri vind robarea numarului de posturi pentru incadrarea in 

functia de asistent personal I persoanei cu handicap grav si a numarului de 
indemnizatii pentru adultu l/m norul cu handicap grav, pentru anul 2020 - prezinta 
primarul comunei. 

4. Proiect de hotarare privind a robarea Planului de ocupare a functiilor publice al 
aparatului de specialitate al pri narului comunei BaltestL pentru anul 2020 -prezinta 
primarul comunei 

S. Proiect de hotarare privind ap obarea planului de lucru, in vederea efectuarii orelor 
de lucru conform Legii 416/2 0 I , privind venitul mimim garantat, cu modificarile 
si completarile ul terioare, neficiarilor de ajutor social - prezinta primarul 
comunei. 

6. Probleme diverse. 
Toti consilieri au votat pentru aprobarea ordinii de zi. 
Pentru aprobarea procesului erbal al sedintei ordinare din data de 30.12.2019,toti 
consilierii prezenti la sedinta spectiva au votat pentru aprobarea procesului verbal. 

Urmeaza dezbaterea proiectele or de pe ordinea de zi , astfel: 
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Primul proiect de hotarare este proi ctul de hotarare privind acoperirea deficitului din 
sectiunea dezvoltare a an lui 2019 di excedentul bugetului local. 

Domnul primar prezmta expun rea de motive nr.3005/06.01.2020 si raportul 
nr.3004/06.01.2020. Supus la vot, pro ectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi "pentru". 

Al doilea proiect de hotarare d pe ordinea de zi este proiectul aprobarea numarului 
de posturi pentru incadrarea in functi de asistent personal al persoanei cu handicap grav 
si a numarului de indemmzatii pentru adultul /minorul cu handicap grav, pentru anul 2020. 
Pentru dezbaterea acestui proiect de h tarare, domnul primar prezinta expunerea de motive 
nr.3011106.01.2020 si referatul nr8440/31.12.2019. Se propune ca numarul de 
indemnizatii precum al as istentilor ersonali sa ramana acelasi ca anul trecut, adica 25. 
Proiectul de hotarare este adoptat in rma propusa cu 13 voturi "pentru". 

Urmatorul proiect de hotarare, el privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 
publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti, pentru anul 2020. 
Domnul primar prezita referatul nr. 016/06.01.2020 si expunerea de motive inregistrata 
sub nr.3017/06.01.2020. Su pus la ot, proiectul de hotarare este adoptat cu 12 voturi 

"pentru" si o abtinere - Bacanu Mari ela Elena 
Pentru aprobarea proiectului e hotarare privind aprobarea planului de lucru, in 

vederea efectuarii orelor de lucru con orm Legii 416/2001 , privind venitul mimim garantat, 
cu modificarile si completarile ulte ioare, beneficiarilor de ajutor social sunt prezentate 
referatul nr.3014/06.01.2020 precur si planul de actiuni , apoi proiectul de hotarare este 

aprobat cu 13 voturi"pentru" . 
In continuare sunt dezbatute c le doua proiecte introduce suplimentar pe ordinea de 

Proiect de hotarare privind robarea planului anual de actiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul c munei Baltesti, judetul Ptrahova, pentru anul 2020 -

prezinta primaru l comunei. 
Privind aprobarea planului I al de actiune pe anul 2020, pentru incluziunea 
cetatenilor romani apartinan minoritatii rome, la nivelul comunei Baltesti, judetul 

Prahova - prezinta primarul omunei. 
Cele doua proiecte de hotar re sunt prezentate impreuna, cu rapoartele aferente 

inregistrate sub numerele 3084/09. 1.2020, respective 3087 /09.01.2020, apoi sunt sup use 
la vot. Ambele proiecte sunt aproba e cu 13 voturi "pentru". 

La punctul probleme diverse, omnul Ionescu Ion semnaleaza problema existenta la 
stalpul de electicitate situat in zo locuintei acestuia. Domnul primar raspunde ca va 
anunta Societatea Electrica SA in ederea remedierii problemei si anunta ca,totodata, vor 

fi schimbate lampile de iluminat d ecte. 
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Presedintele de sedinta consta a ca s-au dezbatut materialele de pe ordinea de zi si 
declara sedinta inchisa. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbaL in doua exemplare, din care 
unul se inainteaza la Intitutia Prefect ilui-Judetul Prahova. 

SECRET AR GENERAL, 
POPESCU SIMO~ALINA 


