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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 31 august 2016 in qedinld

ordinard de lucru pe luna august 2016 a Consiliului local Blejesti

La'deschiderea qedinlei ordinare de lucru pe luna faugust, din data de 31

august a.c., in sa16 sunt prezenli un numdr de 11 consilieri, absent fiind Chiri!6
Mihai; secretarul spune c5 nu a fost anunlatd de absenta qi cauza absenlei
acestuia. $edinla este public6.

La gedinld participd de drept primarul qi secretarul localitdlii Blejeqti.
in sa16 se mai afld locuitorul satului Sericu Nild Ion.
Preqedintele de qedin!6 dd citire procesului verbal incheiat in sedinta de

lucru anterioard, respectiv din data de 28 iulie 2016.
Se solicitd inscrieri Ia cuvdnt pentru disculii asupra obiecliilor din

procesul verbal incheiat in qedinla anterioard din data de 28 iulie 2016.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, disculii qi nici obiecliuni asupra procesului

verbal, se supune la vot.
Cine este PENTRU ? 1l consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -' 

Procesul verbal al qedinlei anterioare de lucru a consiliului local Blejeqti
din data de 28 iulie 2016 a fost aprobat frri obiecliuni.

in acest moment in sala intrd consilierul ChirilS Mihai, care solicitd preqedintelui
de gedin{6 sd participe la qedinld. ,

Pregedintele de gedinJd invitd consilierul in sala de qedinld, ardtdnd in continuare
urmdtoarele: qedinla ordinard de lucru pe luna august 2016, a fost convocatd de

primarul localitalii Blejeqti, prin dispozitia nr. 201 din 25 august 2016, cu
urmitoarea ordine de zi:

a)Proiect de hotdr6re privind incetarea de drept a mandatului de

consilier local al d-lui PECILA ANDU MIRCEA si declararea vacantb
a locului de consilier local;

, b)Proiect de hotdr6re privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Blejegti in Adunarea GeneralS ADI
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Teleorman pentru aprobarea modificdrii prelurilor la apd potabilS qi a
tarifelor Ia canalizarelepurare pentru intreaga arie de operare de cdtre
SC APA SERV S.A

, 
c)Diverse

Preqedintele de qedinld supune la vot proiectul ordinei de zi:
Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Proiectul ordinei de zi este aprobat frrd obiecliuni, iar pregedintele de qedinld
trece la punctul nr. I al ordinei de zi: Proiect de hotdr6re privind incetarea de
drept a mandatului de consilier local al d-lui PECILA ANDU MIRCEA qi

declararea vacantd a locului de consilier local;
Se dd citire cererii nr. 4053 din 24 iunie 2016 adresatd de PecilS Andu Mircea
prin care renunld la funclia de consilier local Blejeqti.
Nefiind obiecliuni din partea consilierilor !i inscrieri la cuv6nt, preqedintele de
qedin!5 supune la vot proiectul de hotdrdre:

Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE? -
Este cineva IMPOTRIVA? -

Cu un numdr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotdrdre privind incetarea de
drept a mandatului de consilier local al d-lui PECILA ANDU MIRCEA qi

declararea vacantd, a locului de consilier local de la punctul nr. 1 al ordinei de
zi" este aprobat;

Preqedintele de qedin!6, di citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. 2 al
ordinei de zi, Proiect de hotdrAre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Blejeqti in Adunarea Generald ADI
Teleorman pentru aprobarea modificdrii pre{urilor la ap6, potabili qi a tarifelor la
canalizarelepurare pentru intreaga arie de operare de cdtre SC APA SERV S.A
qi a documentaliei atagate la proiect.

Preqedintele de qedin{6, solicitd consilierilor local inscrieri la cuvdnt;

1. Vlada Alexandru consilier spune: trebuiau sd fie consultali gi

consilierii local in stabilirea mandatului special pentru ADI
Teleorman, in persoana lui $erbana Marian, ar fr fost de exemplu
de acord cu Bdjan Livia Mirela care este laborant la gospoddria de
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apd din localitate, nu primarul si vind de fiecare datd cu propuneri
pe care consilierii trebuie sd le aprobe.
Bdjan Livia consilier, susline cele ardtate de consilierul Vlada
Alexandru;
Ciocbnel Marian consilier, susline cele ardtate de consilierul Vlada
Alexandru;
Primarul localitdlii spune ci a venit cu o propunere in proiectul de
hotdrdre, consilierii pot veni cu alte propuneri qi dacd sunt aprobate,
un are nimic impotrivi.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, pregedintele de qedinjd supune la vot proiectul de
hotirAre de la punctul nr. 2 al ordinei de zi, privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local Blejegti in Adunarea Generald ADI
Teleorman pentru aprobarea modificdrii prelurilor la apb potabilS qi a tarifelor la
canalizare/epurare pentru intreaga arie de operare de cdtre SC APA SERV S.A.

Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Cu un numdr de 12 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului Local Blejegti in Adunarea Generald
ADI Teleorrnan pentru aprobarea modificdrii prelurilor la apd potabild qi a
tarifelor la canalizarelepurare pentru intreaga arie de operare de cdtre SC APA
SERV S.A. de la punctul nr. 2 al ordinei de zi, este aprobat;

Preqedintele de qedinld :$erbana Constantin trece la punctul 3 al ordinei de zi
gi invita consilierii local sd se inscrie la cuvdnt:

inscriqi la cuvdnt: 1. Ciocdnel Marian 2. Ni{d Ion

Pregedintele de edinlb invitd sd ia cuvdntul consilierul Ciocdnel Marian,
cares pune: 

- a frcut o serie de fotografii in curtea grddinilei/gcolii din
cartierul Stdngulani; acesta imparte fotografiile tuturor consilierilor, ardt6nd
pericolul care existd la grupul sanitar de la grddinild/qcoald;
Consilierul Ciocdnel Marian spune: oricAnd un copil sau chiar un adult care
intrd acolo se afld in pericol; clSdirea este insalubrS, cum se poate sd existe aviz
de funclionarer pentru aga ceva???? Pentru acea clddire existd aviz sanitar????
Acolo este un pericol de prdbuqire a clddirii.... De ce nu se iau mdsuri??? Daclt
scapd acolo un copil ce se intdmpl6???? Se incercdm s6 facem ceva pentru
micu{ii preqcolari. . ...

2.

J.

4.



Consilierii sunt uimili de ceea ce vdd qi vin cu propunerea de a se bloca acolo

ugile de la toalete. . ...

Primarul 'spune: un se poate sd blocdm acolo grupul sanitar...cunoaqte situaJia,

consilierii sd stea liniqtili nu se intdmpl5 nimic deoarece copiii merg la toaletd

numai insoli{i; are in proiect construirea unui grup sanitar care va fi lipit de

clddirea grddinilei iar cheltuielile pentru acest lucru.... vor fi cuprinse la

bugetul de investilii eventual anul viitor; p6nd atunci a$a va funcliona

Urmdtorul inscris la cuvdnt este Nild Ion locuitor al satului Sericu, spunAnd

urmdtoarele:
- pentru clSdirea gridinilei/qcolii satului Sericu a fbcut o sesizare la

Prefectura Teleorman, cd un este pdzitittoatd lumea furd de acolo, pnmdrta

trebuie sd asigure acolo paza.A primit rdspuns de la Prefectura Teleorman
cares pune cd Primdria Blejeqti a trimis fotografii cu clddirea, ardtdnd cd

acolo total este in ordine, un este nimic degradat.

La clddirea cdminului cultural de la Sericu un este bec stradal; astfel
primSria faciliteazd holilor intrarea in cl6dire, furturile de acolo mai ales de

la acoperiq;
Consilierii un qtiu ce rol au in consiliul local;

- Mai este ritilS delinerea buldoescavatorului dacd un aduce profit unitd!ii???
Se cheltuiesc o grbmadd de bani pentru intrelinerea lui, pentru salarial

celui ce conduce utilajul, etc.

- in data de 2l mai 2016 Burcea Marian a organizat foc de artificii acasi.

Considerd cd a sustras artificii de la Primdrie.

Pregedintele de qedinla mai solicitd inscrieri la cuvdnt din partea celor prezenli

in sa16.

Nimeni nu se mai inscrie la cuv6nt, astfel pregedintele de qedin!6 declard

lucrdrile qedintei inchise.

Preqedinte de qedin{6, Intocmit secretar,
I

) \.. ,.--. -:-'
Viviana Sdvulescu$erbana Constantin
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norAnAner
PRlvlND: acordarea unui mandat special reprezentantului

Consiliului Local Blejegti in Adunarea Generald ADI Teleorman
pentru aprobarea modificdrii preturilor la apd potabild gi a

tarifefor la canalizarelepurare pentru intreaga arie de operare' de cdtre SC APA SERV S.A.

Consiliul Local Blejegti intrunit in gedinld ordinari de lucru
pe luna august 2016, avdnd in vedere :

- adresa ADI Teleorman ff. 799 din 06 ianuarie 2016
inregistratLla Primdria Blejegti cu nr. 159 din 11 ianuarie 2016;
adresa ADI Teleorman nr. 861 din 11 august2016 inregistratdla
Primdria Blejegti cu nr. 5377 din 12 august 2016; adresa ADI
Teleorman nr. 848 din 18 iulie 2016 inregistratd, la Prim[ria
Blejegti cu nr. 4619 din 18 iulie 2016; HCL nr.2t din 05 august
2014 de aderare a comunei Blejegti prin Consiliul Local al
acesteia la Asocia{ia de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Teleormanul,, proiectul de hot arare initiat de
primarul localitilii ce a fost dezbdtut in ;edinlele pe comisii ale
Consiliului Local primind aviz favorabil al acestora ; avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului Local Blejesti ;

in conformitate cu :
- prevederile L. 2412000 nonne de tehnicd legislativ[ pentru

elaborarea actelor normative r 2 modificata ;i ro*plat&t6,,.no,*o,*,,0,0'
- prevederile art.35 alin. (1 qi 6) din Legea nr.2731 20a6 privind

finantele publice locale modificata si completata (Mo6rs,20o6);
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a

prevederile O.G. 2612000 cu privire la asocia{ii qi fundafii, cu
mo difi cdril e 

E 
i comp letdri le ulterio are .vo,e,31 itunurie 2000);

prevederile HGR 85512008 pentru apribarea actului constitutiv Ei

a statutului asocia{iilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect
de activitate servicii de utilitafi publice (Mo.,27l28ausus,2008):

prevederile art. 12 alin. ,d,, lit. (d) din Legea 24112006 privind
serviciile de alimentare cu apd qi canalizare, republicaitd.,o",,n,,,,

prevederile art. 8 alin. ,,3,, lit. (c) art. 10 din Legea 5112006
privind serviciile comunitare de utilitali publice republicaitd,,o,,,,u,,,,

prevederile art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2)
lit. ,d,, coroborat cu alin. (6) lit. ,,a,, pct. ,,14,, art.. 36 alin. (2)
lit. ,,e,, coroborat cu alin. (7) lit. ,,c,, art. 37 , art. 117 lit. ,a' Legii
21512001 privind administratia publica locala, republicatd in
anul 2007 modificati qi completatd (Mo,2,,20ie,wic200i)

in temeiul prevederilor arl. 45 alin. (1) si art. 115, alin. (1) lit.
"bu din Legea nr.215 12001 privind administralia publicd
locald, republicatd in anul 2007 modificatd gi completatd;

norAnAgrrr
Art.1. Se acorde mandat special d-lui :,tRtr\F\ 14 f \AQi.hh\

reprezentantul Consiliului Local Blejegti in Adunarea Generald
ADI Teleorman pentru aprobarea modificdrii, preturilor la ape
potabild gi a tarifelor la canalizarelepurare pentru intreaga arie
de operare de cdtre SC APA SERV S.A.

Art.3. Secretarul comunei Blejesti
comunicarea prezentei hotdrAri cdtre :

) lnstitulia Prefectului judelului
verificarea legal ita(ii ;

F Primarul localitatii Blejegti

se va ingriji de

Teleorman, pentru
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F itr?-{rs\N+r $n,Rrs-,tr , pentru cunoagtere gi aplicare;
> ADI Teleorman pentru cunoagtere gi aplicare;

PRE$ED|NTE DE gEDtNTA, CONTRASEMPENZA
SECRETAR,
it \ ,\,.-

Viviana Sdvulescunstantin

!

BLEJE$Tt,

Nr. tJ din 3 , ....q). -I ,)-,r {,
j\

Prezenta hotiriire a fost adoptatd asuzi i> ( . c''i, u...
CVORUM: 13 consilieri in-funcfie; l1-.""stllett prezen{i, din care: PENTRU t,!l . ABfINERI .:iVpOfnlVA
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HOTARARE:
PRIVIND:incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui

PECILA ANDU MIRCEA ti declarar ea vacantd
a locului de consilier local;

Consiliul Local Blejegti intrunit in sedin{d ordinard de lucru
pe luna august 2015, avdnd in vedere :

-expunerea de motive intocmitd de primarul localitalii Blejesti cu
privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui
Pecild Andu Mircea gi declararea vacantd a locului de consilier local;
cererea nr. 4053 din 24 iunie 2016 prin care Pecild Andu Mircea
consilier local in cadrul Consiliului Local Blejegti din partea Partidului
Social Democrat, soliciti demisia din aceastd funclie; proiectul de
hotarare initiat de primarul localitdlii ce a fost dezbdtut in gedinlele pe
comisii ale Consiliului Local primind avizfavorabil al acestora ;

in conformitate cu :
prevederile art. 9 alin. (2) lit. ,,d,, art. 10 art. 12 din L. 393-2004
privi nd statutu I a legi lor loca I i, mod ificatd gi com pletatd G,o ei2.07 odombne2o.4),

- prevederile art. 36 alin. (1 gi 9) din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd locald republicatd in anul 2007 modificatd gi
completatd,'o,rr,ro,"oruarie 2oo7);

i.
In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si art. 115, alin. (1) lit.
'rb" din Legea nr. 215 | 2001 privind administratia publicd
locald, republicatd in anul 2007 modificatd 9i completatd;

Art.l. Se ia
consiller local din

norAnAgre:
act de incetarea de drept a mandatului de
Consiliul Local al comunei Blejegti jude[ul
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Teleorman, al domnului PECILA ANDU MIRCEA, ales pe listele
Partidului Social Democrat.

Art.z. Se declard vacant locul consilierului Pecild Andu
Mircea din Consiliul Local Blejegti judelul Teleorman.

Art.3. Secretarul comunei Blejegti se va ingriji de
comunicarea prezentei hotdrAri cdtre :

F Institu(ia Prefectului judelului Teleorman, pentru
verificarea legalitdtii ;

) D-lui Pecili Andu Mircea, pentru cunoagtere ;

) Primarul localiteili Blejegti pentru aplicare ;

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Y '\ \ ''

stantin iviana Sdvulescu

BLEJE$TI,

$erbana

Prezentahotariireatbstadoptatdastazi \ t .t''- a.c.

CVORUM: l3 mnsilieri in func1ie: i t .orxitieri pretenti. din care. PENTRU {il . ABTINERI - . if tpOf RtvA


