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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi2T ap1'lie a.c. in qedin!5

ordinard de lucru pe luna aprilie a,Consiliului local Blejesti

La deschiderea qedinlei ordinare de lucru a lunii, din data de,27 aprilie 2015, in salS
sunt prezenfi un numdr de 13 consilieri, absenli

La ;edin!6 participd de drept primarul localitdlii Pietreanu Narcis Cdtdlin qi secretarul
localitdlii Viviana Sdvulescu.

Se dd citire procesului verbal incheiat in qedinta de lucru anterioard, respectiv din data
de 17 martie 2015.

Se soliciti inscrieri la cuvAnt pentru disculii asupra obiecliilor din procesul verbal.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, disculii ;i nici obiecfiuni asupra procesului verbal, se supune la
vot.
Cine este PENTRU ? 13 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Procesul verbal al qedinfei anterioare de lucru a consiliului local Blejeqti din data de 17
aprilie 2015 a fost aprobat ftrd obiecfiuni.

$edinfa ordinarb de lucru pe luna aprilie 2015, a fost convocatd de primarul localitdlii
Blejeqti, prin dispozifia nr. 101 din 2laprilie2015, cu urmdtoarea ordine de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat special primarului
comunei Blejeqti, Pietreanu Narcis CAtAhn ca reprezentant in adunarea
generalS a A.D.I. teleorman, pentru aprobarea Programului de investifii la

S.C. APA SERV S.A. cu finaniarea lnrtegralH sau pa4laia .iin ron,iuti .i.
coeziune, buget de stat, buget local qi fonduri proprii;

b) Diverse
-rediscutare adresd 116119 decembrie 2014 inregistratd la Primdria BlejeEti
cu ff. 109112.01.2015:

Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 13 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Ordinea de zi a fost adoptatd cu un numdr de 13 consilieri prezenfi, din numdrul total de
13 consilieri.

intrucAt qedinla este legal constituitd, preqedintele de qedintd gerbana Marian, este invitat
de primarul localitafii Blejeqti sd preia lucrdrile qedinfei.

Pre;edintele de qedinld consilierul $erbana Marian, aratd" cdmembrii consiliului local au
fost convoca{i prin adresa rtr. 2613 din2l aprilie 2015.

In continuare, pre;edintele de qedinfd, dd citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr.
I al ordinei de zi, privind acordarea unui mandat special primarului .ornun.i BlejeEti,



Pietreanu Narcis Cdtdlin ca reprezentant in adunarea generald a A.D.I. teleorman, pentru
aprobarea Programului de investilii la S.C. APA SERV S.A. cu finanlarea inrtegrald sau
pa{riald, din fonduri de coeziune, buget de stat, buget local qi fonduri proprii;

Preqedintele de Eedinld solicitd consilierilor sd se inscrie la cuv6nt pentru acest punct;
nefiind inscrieri la cuvAnt din partea niciunui consilier, preqedintele de qedinld supune la vot
proiectul de hotdrdre
Cine este PENTRU? 13 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un numdr de 13 voturi PENTRU, proiectul de hotardre privind acordarea unui
mandat special primarului comunei Blejeqti, Pietreanu Narcis Cdtdlin ca reprezentant in
adunarea generald a A.D.I. teleorman, pentru aprobarea Programului de investilii la S.C. APA
SERV S.A. cu frnanfarea inrtegrald sau parliald din fonduri de coeziune, buget de stat, buget
local qi fonduri proprii;

Preqedintele de qedinfd este rugat de consilierii Vlada Alexandru, Dochia Virginia qi
Bdjan Livia sd pdrdseascd sala pentru probleme medicale gi de serviciu.

Ace;tia pdrdsesc sala de qedinld, cu permisiunea preqedintelui de qedint6, care in
continuare trece la punctul 2 al ordinei de zi:

b) Diverse
-rediscutare adresf, 116l19 decembrie 2014 irregistratd la Primdria BlejeEti
cu n.r. 109 / 12.01.2015 ;

Pentru rediscutarea adresei sus arbtatd pregedintele de qedin{d invitd primarul localitdlii
Pietreanu Narcis Cdtdlin sd se inscrie la cuvdnt , sd ne relateze ce anume a discutat la gedinfa
la care aparticipat, cu cei de la Polaris.

Primar Pietreaznu Narcis Cdtdlin spune: s-a renunlat la taxa speciald de salubrizare
pentru gospoddriile care nu au contracte cu Polaris qi qi-au luat angajamentul ca vor pune la
dispozitie pubele pentru persoanele care au contracte inchei'ate cu Polaris. in afard de acest
subiect doresc sI mai adaug gi sd aduc la cunogtinJd urmdtoarele: datdritd procedurii foarte
greoaie gi a termenelor de scoatere la concurs a unor posturi (func{ii publice qi chiar funcfii
din apartul contractual) au fost incheiate contracte de colaborars gu 2rpersoane Stoican Silviu
pentru o perioadd de 6 luni (a fost salariatul nostru, a implinit vdrsta de pensionare) pentru cd
este cunoscdtor al legislafiei qi a metodologiei de lucru la impoyite qi taxe gi avem nevoie de
un asemenea spcialist ii putem spune; am mai incheiat um contract de colaborare cu Bobe
Alina care se va ocupa de intocmirea registrelor de roluri unice. Mai aduc la cunoqtinfa cd este
necesar gi incheierea qi finaliyarea legilor proprietdjii, fapt pentru care mram gAndit cd ar fr
bine dacd am avea qi pentru aceste operatiuni um colaborator ce urmeaz6" a se ocupa
permanent qi numai de aceste probleme care sunt.de importanJd majord.

Consilierii sunt de acord cu cele expuse de primarul localitdfii, pentru cd sunt lucruri
benefice pentru cetdJenii din localitate.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt din partea participanfilor la qedinld, preEedintele de
qedinld declardinchise lucrdrile de qedinfd.
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Sdvulescu Viviana$erbana Marian


