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PROCES - WRBAL
incheiat astilzi 19 ianuarie2016 in qedin!6

de lucru de indat5 a Consiliului local Blejesti

La deschiderea qedinlei de lucru de indat6, din 18 ianuarie a.c., in sal6

sunt prezenli un num6r de 13 consilieri, absenli -.

La gedinld participd de drept primarul qi secretarul localitdtii.
Se dd citire procesului verbal incheiat in qedinta de lucru anterioard,

respectiv din data de 15 ianuarie 2016-
Se solicit5 inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiecliilor din

procesul verbal incheiat in gedinla anterioard din data de 15 ianuarie 2016.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, disculii gi nici obiecliuni asupra procesului

verbal, se supune la vot.
Cine este PENTRU ? 13 consilieri
Cine se ABJINE? - 

,
Este cineva IMPOTRIVA? -

Procesul verbal al gedinlei anterioare de lucru a consiliului local Bleje,sti

din data de 15 ianuarie 2016 a fost aprobat flrd obiecfiuni.
Primarul localitdfii, spune: qedinfa trebuia sd aibd loc in data de 18

ianauarie, dar un a avut timp sd finalizeze proiectele de hotdrdre, studiul de
fezabilitate pentru cele doud proiecte de lucrdri nu le are deoarece
proiectantul incd un le-a frnalizat, ave malte proiecte mai veche dar care

irebuiesc actualizate prelurile; aratd cd trebuie sd ajungd numaidecdt astdzi

19 ianuarie 2016la minister pentru a depune aceste documentalii, insolite
de cele doud hotardri ale Consiliului Local; cu toate acestea, fiind vorba de

doud mari proiecte pentru localitate considerd cd este indreptdfit sd
procedeze ur1f.l qi dd cuvAntul preqedintelui de qedinld Vlada Alexandru
pentru a da citire ordinei de zi.
Pregedintele de qedinld preia lucrdrile qedinlei qi spune: fiecare consilier a

fost convocat telefonic de cdtre primarul localitdlii pentru cd este o qedinld

de indatd importantd ca ordine de zi, pentru cele doud proiecte de lucrdri
ale localitdlii noastre.
in continuare, ddcitire ordinei de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de fezabilitate qi
a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul lucrSrii
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de ,,RE[EA PUBLICA DE -CANALIZARE $I STATIE DE
EPURARE IN LOCALITATILE BLEJE$TI $I BACIU
COMUNA BLEJE$TI JUDETUL TELEORMAN,,
Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de fezabilitate qi
a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul lucrbrii
de ,,MODERMZARE DRUMURI SArngU tN COMUNA
BLEJE$TI JUDETUL TELEORMAN,,
Diverse.

Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 13 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
Ordinea de zi a fost adoptati cu un numdr de 13 consil ieri prezenfi, din
numdrul total de 13 consil ieri.

a .
In continuare, pregedintele de gedinfd, dd citire proiectului de hotdrdre de la
punctul nr. I al ordinei de zi, proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului
de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul lucr6rii de
,,RETEA PUBLICA DE CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE iN
LOCALITATILE BLEJE$TI $I BACIU COMUNA BLEJE$TI JUDETUL
TELEORMAN,,

Secretarul localitSlii aratd: chiar dacd existd un proiect al studiului de fezabilitate
mai vechi, trebuia prezentat in qedinld, pentru cd numai indicatorii tehnico
economici se modificd in funclie de dezivul lucrdrii; putem spune cd de fapt nu
existd un proiect al acestei investi{ii; pentru acest proiect nu existd proiect de
instrumnetare al lucrdrii respective; qedinla de lucru a fost convocatl in data de
18 ianuarie 2016, iar consilierii s-au intrunit in data de 19 ianuarie 2016;
concluziile sunt cd existd neclaritdli gi va senma hotarArea cu obiecliuni.
Preqedintele de qedin!6 solicitd inscrieri la cuvdnt pentru acest punct; nefiind
inscrieri la cuvdnt, supune la vot proiectul de hotardre.

Cine este PENTRU? 13 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un numdr de 13 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind aprobarea
studiului de fezabilitate qi a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul
lucrdrii de ,,RETEA PUBLICA OB CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE
IN LOCALITATILE BLEJE$TI $I BACIU COMUNA BLEJE$TI JUDETUL
TELEORMAN,, d€ la punctul nr. I al ordinei de zi, este aprobat;

b)

c)
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Pregedintele de qedinf6, dd citire proiectului de hotdr6re de la punctul nr. 2 al
ordinei de zi, proiect de hotirire privind aprobarea studiului de fezabilitate qi
a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul lucrdrii de ,,MODERMZARE
DRUMURT SAregrr tN COVnXn BLEJE$Tr JUDETUL TELEORMAN,,

Secretarul localitdlii aratd gi pentru acest proiect urmdtoarele b: chiar dacd
existd un proiect al studiului de fezabiLitate mai vechi, trebuia prezentat in
gedinfd, pentru cd numai indicatorii tehnico economici se modificd in funclie de
dezivul lucrdrii; putem spune cd de fapt nu existd un proiect al acestei investifii;
pentru acest proiect nu existd proiect de instrumnetare al lucrdrii respective;
qedinla de lucru a fost convocatd"in data de l8 ianuarie 2016, iar consilierii s-au
intrunit in data de 19 ianuarie 2016; concluziile sunt cd existi neclaritdli qi va
semna hotardrea cu obiecfiuni.
Pregedintele de gedinJd solicitd inscrieri la cuv6nt pentru acest punct; nefiind
inscrieri la cuvdnt, supune la vot proiectul de hotardre.

Cine este PENTRU? 13 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un numdr de 13 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind aprobarea
studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul
lucrarii de ,, MoDERMZARE DRUMURI SATE$TI lN COVTUNa BLEJE$TI
JUDETUL TELEORMAN,, de la punctul nr. 2 al ordinei de zi, este aprobat;

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

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,

Vlada Alexandru

INTOCMIT SECRETAR,
\99\\-(-{-----r'

Sdvulescu Viviana


