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PROCES VERBAL

Incheiat astazi,29 februarie 2016, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al
comunei Blejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei
nr.2612016 a Primarului comunei Blejoi.

Au participat 14 consilieri dintre cei 15 in functie, dl, Adrian Dumitru - primarul
comunei Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic, dl. Ion
Eftemie - consilier al primarului.

A lipsit dl. viceprimar, Viorel Predescu, din motive medicale.
Presedintele de sedinta, dl. Bdtiescu Vasile, da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de

stimulente educationale pentru participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate, initiator d1. primar Adrian Dumitru;

2. Proiect de hotarare privind aniversarea persoanelor cu domiciliul in comuna Blejoi, la
implinirea varstei de 100 ani, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

3. Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Compartimentului
Politie Locala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi, initiator dl.
primar Adrian Dumitru;

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl. primar
Adrian Dumitru.

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

1. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de
stimulente educationale pentru participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,[n sedinta din luna ianuarie v-am informat cu privire [a noutatea legislativa privind
stimulentul educational. De lapt, sedinta de astazi tocmai de aceea a fost convocata, in primut
rand pentru a rectifica bugetuI cu bani alocati de DGFPL Prahova pentru acest stimulent ce se va
acorda copiilor de gradinita ce provin din familii defavorizate. Pana acum avem sapte cereri
depuse, urmeaza sa achizitionam tichetele ce se acorda."
D[. Edtiescal Vasile: ,, Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - apnobat: [4 votuni "pemta n"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

?. Fnoiec$ ale hotarana pnivinctr amiversaree pee"soarie[on cu clonmiciEiuI ire eosTiuma
ts[e.!oi, [a imrplimirea vanstei ate tr00 ami, initiator rll" pniman.{r]riam Dumitnal
Dl. Fnirmar: ,,AcLtm cateva zrle am avut o situatie la care nu ne-am gandit pana acum si sa cr

reglam printr-o hotarare de consiliu. Am avut un cetatean a[ comunei care a imptinit o suta de
ani, tlind si veteran de razboi. Impreuna cu Centrul Militar Judetean [-am sarbatorit pe dl. Stan
Nicolae. Propun ca, incepand din acest an, sa-i sarbatorim anual pe cetatenii comunei care
implinesc 100 de ani."
D!. Bdtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectuI de hotarare."



3. Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului
Compartimentului Politie Locala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Anul trecut a fost o modificare legislativa in ceea ce priveste acordarea normei de

hrana politistilor locali. Cineva trebuia sa initieze acest proiect. Noi nu am prins in bugetul initial
sumele necesare, de aceea propun amanarea aprobarii acestui proiect pana la vara, cand va fi
prima rectificare de buget, care sa cuprinda sumele necesare. Valoarea normei de hrana este de

32leilzi pentru functionarii publici, 25 leilzi pentru personalul contractula, la care se adauga 5

Iei/zi pentru cei care lucreaza in ture. Inseamna in jur de 1000 lei in plus in fiecare una pentru

fiecare politist. In localitatile din jur, doar la Ploiesti se acorda aceasta noffna de hrana. Daca

aveti alte propuneri, va rog sa le prezentati."
Dl. Petrescu Alexandru: ,,Nu se poate diminua valoarea pentru a se putea acorda totusi?"
Dl. Primar: ,,Nu, dar daca nu exista buget pentru a se acoperi un an calendaristic, se poate

acorda pentru o perioada mai mica."
Dl. Bfltiescu Vasile: ,,Supun la vot amanarea proiectului de hotarare pana la vara,la rectificarea

bugetului din semestrul al doilea."
Se supune la vot - Se amana: 13 voturi "pentru"

I vot,,impotriva" (dl. consilier Petrescu Alexandru)
0 abtineri

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Asa cum v-am prezentat si la primul punct, aceasta rectificare priveste alocarea de

la Directiei Generale a Finantelor Publice a sumelor necesare pentru stimulentul educational."

Dl. BAtiescu Vasile: ,, Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Presedintele de sedinta, dl Vasile Bitiescu, multumeste celor prezenti pentru participare

si declara sedinta inchisa.
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