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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 15 ianuarie20l6in qedinfd

de lucru de indatd a Consiliului local Blejesti

La deschiderea ;edinfei de lucru de indat6, din 15 ianuarie a.c., in sal6
sunt prezenli un numdr de 9 consilieri, absenfi fiind: Chirifd Mihai, Oand Ion,
Spinu Viorel ;i Ciocdnel Gheorghe.

Secretarul localitdlii nu a fost informat despre absentarea acestora de la
qedinla de lucru a consiliului local gi nici despre motivul absentdrii.

La qedin!6 participd de drept primarul qi secretarul localitdlii.
Se dd citire procesului verbal incheiat in gedinta de lucru anterioard,

respectiv din data de 1,7 decembrie 2015.
Se solicitd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiecliilor din

procesul verbal.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, disculii qi nici obiecliuni asupra procesului

verbal, se supune la vot.
Cine este PENTRU ? 9 consilieri
Cine se ABflNE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Procesul verbal al gedinfei anterioare de lucru a consiliului local Blejeqti
din data de 17 decembrie 2016 a fost aprobat fErd obiecfiuni.

Pregedintele de gedinld Vlada Alexandru, preia lucrdrile de qedinld, ardtdnd
urmltoarea ordine de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de qedinld
Consiliu Local Blejegti, pentru urmdtoarele 3 luni;

b) Proiect de hotdrdre privind aprobarea normativelor consumului
lunar de carburanli pentru autovehiculul ce face parte din parcul
auto al comunei Blejeqti judeful Teleorman;

c) Proiect de hotdrdre modificarea hotardrii consiliului local nr.
22 din 30 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor 9i
taxelor locale pentru anul fiscal 2016 localitatea Blejegti
jud. Teleorman; '

d) Diverse.



Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 9 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
Ordinea de zi a fost adoptatd cu un numdr de 9 consil ieri prezenti, din numirul
total de L3 consil ieri.

Pre;edintele de qedin!6 consilierul Vlada Alexandru, aratd. cd membrii
consiliului local au fost convocafi prin adresa nr. 274 din 15 ianuarie 2016.

in continuare, preqedintele de qedinld, db citire proiectului de hotdrdre de la
punctul nr. I al ordinei de zi, proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui
de qedin{d Consiliu Local Blejeqti, pentru urmdtoarele 3 luni;

Preqedintele de gedinld solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvAnt pentru acest
punct, ftcdnd propuneri pentru alegerea unui preqedinte de gedintd pentru lunile
februarie, martie aprilie 2016.
inscris la cuvdnt, este consilierul Ilie Florian care propune pe consilierul Pecild
Andu Mircea ca pregedinte de gedin!6 pentru lunile februarie, martie aprilie.
Nemaifiind alte propuneri din partea consilierilor local, pregedintele de qedinld
supune la vot propunerea anterioard;

Cine este PENTRU alegerea preqedintelui de gedin!6 Pecild Andu Mircea
pentru lunile februarie, martie aprilie? 9 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
Cu un numdr de 9 voturi PENTRU, proiect de hotirdre privind privind alegerea
preqedintelui de qedinld Consiliu Local Blejegti, pentru urmdtoarele 3 luni
(februarie, martie aprilie 2016) de la punctul 1 al ordinei de zi este aprobat.

Pregedintele de gedinfd, dd citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. 2 al
ordinei de zi, proiect de hotirire privind aprobarea normativelor consumului
lunar de carburanli pentru autovehiculul ce face parte din parcul auto al comunei
Blejegti judeful Teleorman ;

Preqedintele de ;edinfd solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvdnt pentru acest
punct; nefiind inscrieri la cuv6nt, supune la vot,proiectul de hotirdre.

Cine este PENTRU? 9 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?



Cu un numdr de 9 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind aprobarea
normativelor consumului lunar de carburanli pentru autovehiculul ce face parte
din parcul auto al comunei Blejeqti judeful Teleorman de la punctul nr. 2 al
ordinei de zi, este aprobati

Preqedintele de qedinfd trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotdrdre
privind modificarea hotardrii consiliului local nr. 22 din 30 noiembrie 2015
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
localitatea Blejegti jud. Teleorman;

Pregedintele de gedinfd solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvdnt pentru acest
punct; nefiind inscrieri la cuv6nt, supune la vot proiectul de hotdrdre.

Cine este PENTRU? 9 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un num5.r de 9 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind modificarea
hotardrii consiliului local nr. 22 din 30 noiembrie 2015 privind stabilirea
impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 localitatea Blejegti
jud. Teleorman, de la punctul nr. 3 al ordinei de zi, este aprobat;

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt din partea participanfilor la gedinf6, preqedintele
de gedinld declard inchise lucrdrile de Sedintd.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,

Vlada Alexandru

INTOCMIT SECRETAR.

Sdvulescu Viviana


