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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi 30 iunie  a.c. în ședință 
de lucru de îndată Consiliului local Blejesti 

 
 

La deschiderea ședinței de lucru de îndată, din data de 30 iunie 2015, în 
sală sunt prezenți un număr de 12 consilieri, absent fiind Vlada Alexandru. 

Secretarul localității nu a fost informat de către acesta asupra motivului 
absenței, dar a luat legătura cu primarul localității, comunicându-i motivul 
absenței sale.      

La ședință participă de drept primarul și secretarul localității; pentru 
punctele 2 și 3 ale ordinei de zi, în sală trebuia să fie prezent contabilul unității 
pentru prezentarea  și susținerea raporturilor de specialitate.  

Se dă citire procesului verbal încheiat în ședinta de lucru  anterioară, 
respectiv din data de 20 mai  2015. 

Se solicită înscrieri la cuvânt  pentru discuții asupra obiecțiilor din 
procesul verbal. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, discuții și nici obiecțiuni asupra procesului 
verbal, se supune la vot. 
Cine este PENTRU ?     12 consilieri 
Cine se  ABTINE?   -     
Este cineva  IMPOTRIVA?  – 

Procesul verbal al ședinței anterioare de lucru a consiliului local Blejești 
din data de 20 mai 2015 a fost aprobat fără obiecțiuni. 
     
  Ședința de lucru de îndată din data de 30 iunie 2015, a fost convocată de 
primarul localității Blejești, prin dispoziția nr. 139 din 29 iunie 2015, cu 
următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local  al comuneai Blejești și 
numirea unui supleant în adunările generale ale Asociației 
de dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul,, pentru 
aprobarea primirii unui nou membru, comuna Călinești.  

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea validării 

modificărilor incluse conform Dospoziției  primarului nr. 



68/20 martie 2015 pentru transferul  de credite bugetare în 
cadrul capitolului învățământ.  

c) Proiect de hotărâre privind acordarea transferului de 

credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la capitolul 
84.03.01 drumuri și poduri în sumă de 1000 lei și rectificarea 
bugetului local de venituri și cheltuieli trimestrul II a.c. cu 
suma de 86065,99 lei. 

d) Diverse  

    -discuții asupra cererii nr. 3225/15.05.2015 pentru acordarea ajutorului 

de înmormântare adresată de Neaga Ion în urma decesului lui Neaga Elena, 

persoane beneficiare de ajutor social; 

     -discuții asupra cererii nr. 3568/15.05.2015, pentru acordarea ajutorului 

de înmormântare adresată de Chivu Ilie în urma decesului lui Chivu 

Georgeta, persoane beneficiare de ajutor social; 

 

 
 
Se supune la vot proiectul ordinei de zi, 
Cine este  PENTRU?     12 consilieri 
Cine se   ABTINE?     -     
Este cineva  IMPOTRIVA?     – 
  Ordinea de zi a fost adoptată cu un număr de 12 consilieri prezenți, din 
numărul total de 13 consilieri. 
  Întrucât ședința este legal constituită, președintele de ședintă Șerbana Marian, 
este invitat de primarul localității Blejești să preia lucrările ședinței.  
 
   Președintele de ședință consilierul Șerbana Marian, arată că membrii 
consiliului local au fost convocați prin adresa nr.  4446 din 29 iunie 2015. 
 

În continuare, președintele de ședință, dă citire proiectului de hotărâre de 

la punctul nr. 1 al ordinei de zi, privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local  al comuneai Blejești și numirea unui 

supleant în adunările generale ale Asociației de dezvoltare Intercomunitară 

,,Teleormanul,, pentru aprobarea primirii unui nou membru, comuna 

Călinești.  

Președintele de ședință solicită consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru acest 
punct; nefiind înscrieri la cuvânt din partea niciunui consilier, președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este  PENTRU?     12 consilieri 
Cine se   ABTINE?     -     
Este cineva  IMPOTRIVA?     – 



Cu un număr de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotarăre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  al comuneai 

Blejești și numirea unui supleant în adunările generale ale Asociației de 

dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul,, pentru aprobarea primirii unui 

nou membru, comuna Călinești este aprobat;    

Președintele de ședință, dă citire proiectului de hotărâre de la punctul nr. 2 al 

ordinei de zi,  proiect de hotărâre privind aprobarea validării modificărilor 

incluse conform Dospoziției  primarului nr. 68/20 martie 2015 pentru 

transferul  de credite bugetare în cadrul capitolului învățământ.  

Președintele de ședință solicită consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru acest 
punct; nefiind înscrieri la cuvânt din partea niciunui consilier, președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este  PENTRU?     12 consilieri 
Cine se   ABTINE?     -     
Este cineva  IMPOTRIVA?     – 
Cu un număr de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotarăre privind aprobarea 

validării modificărilor incluse conform Dospoziției  primarului nr. 68/20 

martie 2015 pentru transferul  de credite bugetare în cadrul capitolului 

învățământ este aprobat. 

Președintele de ședință, dă citire proiectului de hotărâre de la punctul nr. 3 al 

ordinei de zi,  proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de 

credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la capitolul 84.03.01 drumuri 

și poduri în sumă de 1000 lei și rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli trimestrul II a.c. cu suma de 86065,99 lei. 

Președintele de ședință solicită consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru acest 
punct; nefiind înscrieri la cuvânt din partea niciunui consilier, președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este  PENTRU?     12 consilieri 
Cine se   ABTINE?     -     
Este cineva  IMPOTRIVA?     – 
Cu un număr de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotarăre privind aprobarea 

transferului de credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la capitolul 

84.03.01 drumuri și poduri în sumă de 1000 lei și rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli trimestrul II a.c. cu suma de 86065,99 lei  este 

aprobat. 



Președintele de ședință, dă citire proiectului de hotărâre de la punctul nr. 

4 al ordinei de zi,  DIVERSE. 

Se dă citire  celor două cereri nr. 3568 din 15.05.2015 și 3225 din 15.05.2015 
adresate de Chivu Ilie și respectiv Neaga Ion, adresate pentru acordarea unui 
ajutor de înmormântare  după decesul persoanelor ce se aflau în dosarele de 
ajutor social, Ghivu Georgeta și Neaga Elena. 
Consilierii sunt de acord cu acordarea unui ajutor de înmormântare pentru cele 
două persoane care au solicitat, fiind oameni aflați în situații dificile din punct 
de vedere social și financiar. 
 
 Nemaifiind înscrieri la cuvânt din partea participanților la ședință, 
președintele de ședință declară închise lucrările de ședință. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                        ÎNTOCMIT SECRETAR, 
 
           Șerbana Marian                                               Săvulescu Viviana 
 


