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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi30 iulie a.c. in qedin{d

de lucru de indatd Consiliului local Bleiesti

La deschiderea sedin{ei de lucru de indat6, din data de 30 iulie 2015, in sald sunt prezenfi un num[r de
I0 consilieri, absen{d fiind Vlada Alexandru, Ilie Florian, lonescu Emil.

Secretarul localitdliinu a fost informat de cdtre acegtia asupramotivului absen{elor, dar s-a
cu primarul localitdlii, comunicdndu-i motivul absen{elor.

luat legdtura

La gedinld participd de drept primarul si secretarul localitdlii. Pentru punctul 2 al ordinei de zi, raportul
de specialitate trebuia prezentat de contabilul localitdlii.

Se dd citire procesului verbal incheiat in gedinta de lucru anterioard, respectiv din data de 30 iunie
2015.

Se solicitd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiec{iilor din procesul verbal.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, discufii qi nici obiecliuni asupra procesului verbal, se supune la vot.

Cine este PENTRU ? l0 consilieri
Cine se ABTINE? -
Este cineva IMPOTRIVA? -

Procesul verbal al Eedinlei anterioare de lucru a consiliului local BlejeEti din data de 30 mai 2015 a fost
anrobat fhrd obiectiuni.

$edin{a de lucru de indatl din data de 30 iulie 2015,a fost convocatf, de primarul localitdlii Blejeqti,
prin dispozilia nr. 185 din 28 iulie 2015, cu urmdtoarea ordine de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedintl Consiliului Local al
comuneai Bleje;ti pentru urmltoarele 3 luni (august, septembrie, octombrie 2015);

b) Proiect de hotdrAre privind aprobarea transferului din fondul de rezervl bugetarl a
sumei de 15 mii lei qi rectif icarea bugetului local de venituri si cheltuieli tr imestrul
III a.c.

c) Diverse
-prezentarc referat de aprobare calificativ de evaluare a performanlelor profesionale

individuale pentru secretarul comunei Blejegti anul2014:

Se supure la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 10 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Ordinea de zi a fost adoptatd cu un num6r de 10 consilieri prezen{i, din numdrul total de l3 consilieri.
intrucdt Eedin{a este legal constituitd, preEedintele de qedinta $erbana Marian, este invitat de primarul localitalii

Blejegi sd preia lucrdrile gedin{ei.

Pregedintele de Eedin!6 consilierul Serbana Marian, arald, cd membrii consiliului local au fost convoca{i prin
adresa nr. 5093 din 29 iulie2015.

a) in continuare, preqedintele de sedinf6, dd citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. I
al ordinei de zi, privind alegerea pregedintelui de ;edin{i Consil iului Local al
comuneai BlejeEti pentru urmltoarele 3 luni (august, septembrie, octombrie 2015);

Preqedintele de Eedin{d solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvdnt pentru acest punct; Pecil[ Andu Mircea inscris
la cuvdnt, propune pe consilierul Coqmeleajd Floricd , pentru pesedinte de qedinfd lunile august septembrie
octombrie 2015. Nemaifiid alte propuneri din partea consilierilor local, se supune la vot propunerea consilierului
Pecild Andu Mircea.

Cine este PENTRU? l0 consilieri



Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

cu un numdr de l0 voturi PENTRU, propunerea este aprobata, astfel CO$MELEATA FLORICA esteales presedinte de qedin!6 pentru lunile august septembrie octombrie 2015.

a) Pregedintele de qedinld, dd citire proiectului de hotdrdre de la punctu I nr. z al ordinei dezi' privind aprobarea transferului din fondul de rezervr n"g"tuie a sumei de 15 miilei q-i rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli trim"estrul IrI a.c.Preqedintele de gedinld solicitd consilieriloisd se inscrie tu cuuant pent u acest punct; nefiind inscrieri la cuv'ntdin partea niciunui consilier, pregedintele de qedinld supune la vot proiectul de hot[rdre.

Cine este PENTRU? l0 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

a) cu un numdr de 10 voturi PENTRU, proiectul de hotardre privind aprobarea transferului
din fondul de rezervr bugetari a sumei de 15 mii lei gi rectificaiea bugetului local devenituri gi cheltuieli trimestrul III.a.c. este aprobat.

Preqedintele de qedinld, dd citire proiectului de hotrrdre de la punctul rir. s al ordinei de zi, diverse.

Pentru acest punct, pregedintele de sedin{d dd citire referatului de aprobare a calificativului de evaluare aperformanlelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejeqti pe anul 2014, inregisrratlanr.43g5
dn26 iunie 2015; totodatd dd citire qi raportul de activitate intocmit de secretarul localitdtii, pentru perioada
antilui2}l4, inregistrat lanr.4473 din 30 iunie 2015.

cu un numdr de 10 voturi pentru, consilierii aprobd referatul de propunere a calificatuvului foarte bine, alactivitdf ii secretarului comunei B lej eqti pentru anul 20 I 4 .

I:i"ltttio 
inscrieri la cuvdnt din partea participanfilor la qedin{d, presedintele de gedin{d declard inchise

rucranle oe Sedtnta.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

$erbana Marian



Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

cu un numdr de l0 voturi PENTRU, propunerea este aprobata, astfel CO$MELEATA FLORICA esteales presedinte de qedin{d pentru lunile august septembrie octombrie 2015.

a) Pregedintele de qedinfd, dd citire proiectului de hotdrdre de la punctu I nr. z al ordinei dezi' privind aprobarea transferului din fondul de rezervr n"g"tuie a sumei de 15 miilei ,s.i rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli trimestrul IrI a.c.Preqedintele de gedinld solicitd consilieriloisd se inscrie tu cuuani pent u acest punct; nefiind inscrieri la cuv'ntdin partea niciunui consilier, pregedintele de qedinld supune la vot proiectul de hot[rdre.

Cine este PENTRU? l0 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

a) cu un numdr de 10 voturi PENTRU, proiectul de hotardre privind aprobarea transferului
din fondul de rezervr bugetari a sumei de 15 mii lei gi rectificaiea bugetului local devenituri gi cheltuieli trimestrul III.a.c. este aprobat.

Preqedintele de gedin!6, dd citire proiectului de hotrrdre de la punctul nr. 3 al ordinei de zi, diverse.

Pentru acest punct, pregedintele de sedinfd dd citire referatului de aprobare a calificativului de evaluare aperformanlelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejeqti pe anul 2014, inregisrratlanr.43g5
dn26 iunie 2015; totodatd dd citire gi raportul de activitate intocmit de secretarul localitdtii, pentru perioada
antilui2}l4, inregistrat lant.4473 din 30 iunie 2015.

cu un numdr de 10 voturi penku, consilierii aprobd referatul de propunere a calificatuvului foarte bine, alactivitdf ii secretarului comunei B lej eqti pentru anul 20 I 4.

I:i"ltttio 
inscrieri la cuvdnt din partea participanfilor la qedin{d, presedintele de gedin{d declard inchise

rucranle oe Sedlnta.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

$erbana Marian


