
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂTRÂNI 

CONSILIUL LOCAL    

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi 27.09.2019, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Bătrâni, convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Bătrâni, judeţul Prahova nr. 

224/26.09.2019 

 

 Sunt prezenţi următorii consilieri: Boca Maria, Panait Gheorghe, Panait 

Romica , Spinu Gheorghe, Stan Gheorghe, Stoica Florin-Nicolaie,  

Lipseşte Enachescu Gheorghe ,Mihai Veronica, Mizgoiu Constantin Puiu, Matei 

Vasile, Tudor Toma. 

 Şedinţa de consiliu local este publică. 

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă, sens în care domnul Panait Romică îl 

propune pe domnul consilier Stoica Florin – Nicolaie. Nu se mai face o altă 

propunere drept pentru care se supune la vot, toţi consilierii prezenţi votează 

„pentru”. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma, dă citire ordinii de zi, respectiv: 

1.   Proiect de hotarare nr.4048/26.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022, initiator domnul primar – 

Necula Gheorghe; 

Domnul Preşedinte de şedinţă, Stoica Florin-Nicolaie,întreabă dacă sunt 

înscrieri la cuvant, nu se înscrie nimeni drept pentru care se supune la vot 

ordinea de zi, care este votată pentru de toţi domnii/doamna consilieri prezenţi. 

 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare 

nr.4048/26.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor 

pe anii 2020, 2021, 2022. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – dă citire proiectului de hotărâre. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Stoica Florin-Nicolaie, întreabă dacă sunt 

înscrieri la cuvant, se înscrie: 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – este vorba de suma de bani 79 

500 lei care vor fi folosiţi la refacere covor asfaltic deoarece în urma lucrărilor de 

îngropare a conductelor de apă şi canalizare drumul este dezastruos şi nu se mai poate 

circula. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Stoica Florin-Nicolaie – pentru asistenţii 

personali avem bani, pentru plata salariilor? 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe –nu. Nre mai trebuia 1500 de lei 

ca să putem achita indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Am discutat la începutul 

anului, le-am explicat că nu avem bani şi că ar fi bine dacă ar trece pe indemnizaţii 

anul acesta, şi la anul dacă veneau bani intrau iar ca asistenţi personali. Beneficiau şi 

de şomaj, dar nu au vrut. Bani pentru salarii nu mai avem, aşteptăm să primim, 

costurile sunt imense, apropie miliardul pe lună. Când o să vină banii le dăm din 

urmă, nu avem ce face. Aşteptăm să vină bani şi pentru salariile lor, din bugetul local 



s-a pus toţi banii, astfel încât în loc să fi făcut ceva în comună le-am asigurat salariile 

până acum. Trebuie să reparăm drumul că nu se mai poate circula. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Stoica Florin-Nicolaie,întreabă dacă mai sunt 

înscrieri la cuvant, nu se înscrie nimeni drept pentru care se supune la vot, toti 

consilierii prezenti votând „pentru”.  

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Stoica Florin-Nicolaie, întreabă dacă mai sunt 

înscrieri la cuvânt, nu se mai înscrie nimeni şi se declară închisă şedinţa Consiliului 

local. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal. 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR, 

STOICA FLORIN - NICOLAIE                                       POPESCU MAGDALENA 


