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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI
Blejoi, nr.

1489128.01 ,201 6

PROCES VERBAL
Incheiat astazi,28 ianuarie 2076, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Blejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
6122.01.2016 a Primarului comunei Blejoi.
Au participat l4 consilieri dintre cei l5 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. BAtiescu Vasile, da citire ordinii de zi:
l. Aprobarea Proceselelor-verbale ale sedintelor din 2l decembrie 2015 si 6 ianuarie
2016;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei
Blejoi si a contului de executie a bugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe trimestrul al IV-lea
al anului 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al
Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
4, Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe
anul 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru anul
2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei manifestarilor cultural-sportive si de
tineret, finantate din bugetul local in anul 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de stat din
comuna Blejoi pentru anul scolar 201s.201V, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumurilor
acestora pentru anul 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Iucrari pentru repartizarea orelor de
munca pentru beneficiarii de venit minim garantat in anul 2016, initiator dl. primar Adrian
Dumitru;
10. Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor
profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejoi pentru anul 2015, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
I l. Diverse:
a) Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali si indemnizatiile
acordate pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap din comuna Blejoi, judetul
Prahova, in semestrul al Il-lea 2015.
b) Prezentarea unui raport privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii nr. 24812015.
Se supune Ia vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

l.

Aprobarea Proceselelor-verbale ale sedintelor din 21 decembrie 2015 si
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ianuarie 2016

Dl. Bitiescu Vasile: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea proceselor-verbale

ale

sedintelor din 2l decembrie 201 5 si 6 ianuarie 2016."
Se supune la vot - aprobat: l4 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
comunei Blejoi si a contului de executie a bugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe
trimestrul al IV-lea al amului 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Asa cum stiti, la sfarsitul fiecarui trimestru se supune analizei si aprobarii
consiliului contul de executie bugetara. In anexele proiectului aveti cifrele. La capitolul
functionare am avut incasari de 18969711 lei si am efectuat plati de 11464813 lei, avand un
excedent de7504897 lei. La sectiunea dezvoltare, mu am reusit sa facem toate investitiilepe care
ni le-am propus. La clubul sportiv s-au cheltuit 4001l5 lei fata de prevederile de 405500 lei."
Dl. B0tiescu Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizal proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina:,,Comisia nr. 2 a avizatproiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar
al Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Tocmai v-am prezentat incheierea pe trimestrul al IV-lea, cu sumele de la sfarsitul

anului 2015."
Dl. Bfltiescu Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizal proiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisianr.2 a avizal proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a dat aviz pentru acest proiect."
Dl. B0tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar
pe anul 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru

Dl. Primar2 ,,La fel ca si in cazul clubului spoftiv, Ia primul punct v-am prezentat cifrele,
inclusiv cele la sfarsitul anului. Vreau saprecizez ca facilitatile fiscale pentru care am aprobat
hotararea in luna decembrie, au avut un efect pozitiv, foarte multe persoane fizice si juridice
aratandu-se interesate sa plateasca debitele pentru a scapa de cota de 73,3Y0 din majorari."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor,"
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizal proiectul"
Dl, Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune Ia vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

pentru
5. proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali
anul20l6, initiator dl. primar Adrian Dumitru
asistentipersonali, la care
Dl. primar: ,,pentru unul ZOt6 mentinem numarl de anultrecut,45 de
personali
," adauga indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap. Numarul asistentilor
din
finantare
o
cota
acestia
Pentru
oscileazi in cursul unui an in jurul a 40 de posturi ocupate,
vine de la bugetul de stat."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,ln Comisia nr. I s-a avizat proiectul de hotarare."
D-na vasilescu Doina: ,,Si in comisia nr. 2 s-a avizalproiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 aavizal acest proiect'"
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare'"
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

si
6. proiect de hotarare privind aprobarea Agendei manilestarilor cullural-sportive
dl. primar Adrian Dumitru
de tineret, finantate din bugetui local in anul2016, initiator
o
completare, in sensul introducerii
fac
mai
Dl. Primar: ,,Fata de proieitul prezentat, vreau sa
pe durata intregului an
unui nou prn.t, intitulat <Eco-Verde pentru Blejoi>, care sa se desfasoare
titlul se va
si care consta in activitati pentru un mediu mai curat, plantari de pomi etc' Astfel,
tineret si
de
cultural-sportive,
<Agendei
manifestarilor
completa si el, avand urmaiorul cuprins:
de mediu,finantate din bugetul local in anul20l6>"'
Dl. B$tieicu Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor,"
hotarare."
DI. Cojocaru Vasile:',,Comisia nr. I a acordat avizfavorabil proiectului de
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr- 2 a avizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,In Comisia nr. 3 s-a acordat aviz pentru acest proioct'"
dl'
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare, cu amendamentele propuse de
primar."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
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]ol,l,'J;i''Po*iva"

de
7. proiect de hotarare privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar
primar Adrian Dumitru
stat din comuna Blejoi pentru anul scolai 2015-2016, initiator dl.
doua scoli ca persoane
celor
Dl. Primar i ,,Ca si in acest an scolar, propunem mentinerea
pentru
juridice. ln decembrie am facut o propuneri catre Inspectoratul Scoilar Judetean Prahova,
care am primit avizul conform."
Dl. B0tiescu Vasile: ,,Rog avizul comisiilor'"
Dl. cojocaru vasile: ,,comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare'"
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"

0 abtineri

8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si

L

cuantumurilor acestora pentru anul 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru
adica pentru fiecare
Dl. primar: ,,Si pentru bursele scolare pastram numarul si valorile acestora,
burse de ajutor
scoala cate 20 burse de merit/lunar in valoare de 60 lei fiecare si 30 de
social/lunar in valoare de 50 lei fiecare."
DI. BAtiescu vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor'"

DI. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru repartizarea
orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat in anul 2016, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Nici la acest proiect nu sunt modificari fata de anul trecut, beneficiarii de venit
minim garantat urmand sa-si desfasoare activitatea in aceleasi locuri. In prezent sunt 20 de
beneficiari."
DI. Burtea Ion: ,,Numarul lor l-am inteles, dar ce sume primesc acestia?"
Dl. Primar: ,,Pentru a va da un raspuns la obiect o vom chema pe d-na Ileana Stefan."
D-na Ileana Stefan, inspector la Comparlimentul Asistenta Sociala se prezinta in fata consiliutui,
Dl. Primar: ,,Care este cuantumul ajutorului social?"
D-na Stefan Ileana: ,,Valoarea ajutorului social se stabileste in functie de numarul de membri ai
familiei si de veniturile acesteia. De exemplu, o persoana singura, fara alte venituri, primeste 142
lei/luna, Pentru aceasta suma, beneficiarul trebuie sa efectueze trei zile de munca. In prezent,
avem l0 beneficiari de ajutor apti de munca din totalul de20. Ceilalti sunt persoane care potrivit
legii sunt scutite, incadrandu-se in una din urmatoarele situatii: au copii sub sapte ani in
intretinere, sunt bolnave cu certificat constatator al incapacitatii de munca sau au implinit varsta
de pensionare."
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
DI. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect,"
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi .,pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

10. Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la

I

evaluarea

performan(elor profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejoi pentru anul
2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Pentru anul 2015 propun acordarea calificativului <bine>."
Dl. B0tiesou Vasile: ,,Va rog sa-mi prezentati avizele comisiilor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr.2 a avizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

ll.

Diverse: a) Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali si
indemnizatiile acordate pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap din comuna
Blejoi, judetul Prahova, in semestrut al Il-lea 2015
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Raporlul l-ati avut la mapa, daca sunt intrebari, va rog sa i le adresati d-nei
Stefan."

D-na Stefan Ileana: ,,Asistentii personali intocmesc un raport semestrial cu activitatea
desfasurata si se efectueaza o ancheta sociala la fiecare sase luni pentru a se verific a daca

bolnavul este ingrijit corespunzator de catre asistentul personal, Anchetele se pot face ori de cate
ori este necesar."
Dl. Primar: ,,Cam cate anchete sociale efectuati intr-un an?,,
D-na Stefan Ileana: ,,Peste 500 de anchete, pana intr-o mie.,,
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia din cate persoane este formata?,,
D-na Stefan Ileana: ,,La anchetele sociale periodice merg impreuna cu reprezentantii politiei
locale, iar Ia cele solicitate de instante sau DGASPC este o comisie condusa de dl. secretar.,,

b) Prezentarea unui raport privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii nr. Z4BlZ1ls
D-na Stefan Ileana: ,,ln scopul stimulSrii participirii in invatamantul prescolar a copiilor
din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, prin Legea nr.
248/201,5, se instituie stimulentuI educational, sub forml de tichete sociale, Finantarea se
face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adiugatS, alocate pentru
bugetele locale cu aceastd destinafie. Stimulentele educalionale se acorda in functie de
prezenta la gradinita a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, din familii defavorizate."
Presedintele de sedinta,
si declara sedinta inchisa.
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