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PROCES - WRBAL
incheiat astdzi septembrie a.c. in qedinld
ordinard de lucru a Consiliului local Blejeqti

La deschiderea qedinlei ordinare de lucru din data de 29 septembrie 2015,
in sald sunt prezenli un num6r de 72 consilieri, absent fiind Vlada Alexandru.

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

. ,. respectiv din datade 14 septembrie 2015.
" Se solicitd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiecfiilor din

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

verbal, se supune la vot.
Cine este PENTRU ? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA? -

Procesul verbal al qedinfei de lucru anterioare a consiliului local Blejeqti
din data de 14 septembrie 2015 a fost aprobat fdrd obieifiuni.

$edinla de lucru ordinard din data de 29 septembrie 2015, a fost convocatd
de primarul localitdlii Blejeqti, prin dispozilia nr. 224 din 22 septembrie 2015,
cu urmdtoarea ordine de zi:

a) Proiect de hotdrdre privind aprobarea transferului de credite
bugetare din fondul de rezervil bugetari Ia cap.
70.05.0L rralimentare cu rpi, in suml de 20 mii lei.

b) Diverse

Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este' cineva IMPOTRIVA?
Ordinea de zi a fost adoptatd, cu un numdr de 12 consilieri prezen[i, din numdrul
total de 13 consilieri.
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intrucAt qedinla este legal constituitd, preqedintele de qedintd Coqmeleald

Floricd, este invitat de primarul localitdlii Blejegti sd preia lucrbrile qedinfei.

Preqedintele de qedin!6 consilierul Coqmeleald Floricd, aratd cd membr,ii
consiliului local au fost convocali prin adresa nr. 6706 din 22 septembrie 2015;
la qedinld participd de derept primarul qi secretarul localitdfii; in sald se afld
locuitorul Bulearcd Adrian care doreqte sd iqi suslind personal cererea nr. 6130
din 28.08.2015, cerere ce a mai fost discutatd gi in qedinla din data de 14
septembrie a.c.

in continuare, preqedintele de qedinld, dd citire proiectului de hotdrdre de
la punctul nr. 1 al ordinei de zi, privind transferul de credite bugetare din
fondul de rezervi bugetari la cap. 70.05.01 ,ralimentare cu api, in sumi de
20 mii lei.

Preqedintele de gedin!6 solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvdnt pentru
acest punct.

Nefiind inscrieri la cuvdnt pentru acest punct, preqedintele de qedinld
supune la vot proiectul de hotdrdre.

Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un numdr de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotirdre de la punctul
nr. 1 al ordinei de zi, privind transferul de credite bugetare din fondul de
rezewd bugetari la cap.70.05.01, ,oalimentare cu tpdrrin sumi de20 mii lei.

Preqedintele de qedinfi, trece la punctul2 al ordinei dezirDMRSE.
Pentru acest punct, primarul localitdlii, solicitd secretarului comunei sd i

se pund la dispozilia preqedintelui de gedin!6, cererea nr. 6797125.09.2015
adresatd de Michi Costin, care solicitd acordarea unui ajutor de inmormdntare
pentru mama Michi Paula (persoan5^ beneficiard de ajutor social) decedatd la
data de 22.09.20t5.

Preqedintele de gedinld dd citire cererii sus ardtate.
Consilierul $erbana Marian intreabd dacd la cerere este anexatd chitanla

de la bisericd pentru inmormdntare qi doreqte sd afle suma ce a fost incasatE.
Pregedintele de qedinlb ii comunicd suma care este de 700 lei.
Consilierul $erbana Marian comeRtezvd pe baza sumei pldtite de 700 lei

pentru inmormdntare, care considerd cd este foarte mare.
Primarul localitdlii, spune cd este de acord cu $erbana Marian consilier,

srimele stabilite pentru inmormdntare sunt foarte mari; aga cum gedintele
consiliului local sunt publice, aga trebuie sd fie qi la parohii cdnd se stabilesc
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aceste taxe, sd fie publice qi sd fie invitat un reprezentant al primdriei sau
consilieri local care sd participe la qedinlele acestora; totodatd intreabd dacd d-na
consilier Dochia Virginia face'parte din consiliul parohia pentru a ne da cdteva
explica!ii

Consilierul Dochia Virginia spune cd nu face parte din consiliul parohial,
iar cine doreqte amdnunte sd meargd la bisericd .

itr continuare preqedintele de gedinld Coqmeleald Floricd invitd pe
locuitorul Bulearcd Adrian sd igi suslind cererea nr. 6130 din 28 august 2015,
prin care solicitd arendarea suprafelei de 1.00 ha teren extravilan situat pe raza
satului Baciu comuna Blejeqti, teren imprejmuit qi pe care se afl6 amplasate
niqte construclii.

Locuitorul Bulearcd Adrian, arutd cd arc un numdr mare de animale (aqa
cum arStat in cerere 0 vacd, 6 tauri,2O de porci, 4 capre qi 15 iepuri) pe care nu
le poate line acasd gi cd acest teren a fost imprejmuit de socrul sdu in urmd cu
ani de zile qi pe care tot socrul sdu a construit de fapt niqte clddiri destinate
addposturilor pentru animale, ce ulterior au mai fost imbundtdtite; doregte sd

,i"t1" in legalitate cu clSdirile qi totodatd sd arendezeterenul pentru o perioadd
mal mare.

Preqedintele de ;edinfd Coqmeleald FloricS, invitd consilierii sd se inscrie
la cuvdnt.

Consilierul Dochia Virginia inscrisd la cuvAnt spune: este ilegal ceea ce
doreqte gi solicitd d-lui consilierilor.

Consilierul $erbana Marian spune: de ce un solicitd concesionarea
terenului un arendarea?

in continuare consilierul Dochia Virginia spuner pur qi simple fo\eazd
m6na acestora pentru aprobarea arenddrii acesti teren.

Intervine din nou in disculie consilierul $erbana Marian, peste cele spuse
de consilierul Dochia Virginia inscrisd la cuvdnt; secretarul atrage aten[ia cd nu
poate consemna in minuta qedinlei de lucru dacd se vorbeqte fard, inscrieri la
cuvdnt; consilierul Serbana Marian, sd se inscrie la cuvdnt pentru discufii, nu
poate sd fie atentd la mai multe persoane qi in acelaqi timp sd qi consemneze in
procesul verbal.

Consilierul Dochia Virginia spune in continuare: nu este de acord sub nici
o formd cu cele solicitate, cu alte cuvinte nu vrea sd aprob6 ce al1ii au fdcut
ilegal.

Consilierul Coqmeleald Floricd inscris la cuvdnt spune: cunoagte situalia
lui Bulearcb Adrian cu animalele;

Din nou intervine in disculie $erbana Marian, dar secretarul un poate
consemna in procesul verbal, deoarece un poate fi atentdla atdteapersoane.
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Consilierul Coqmeleafi.Florici iqi continud cuvdntul, spunand cd este de

acord cu cele solicitate de Bulearcd Adrian qi intrarea in legalitate cu clddirile de

pe acest teren.

Consilierul (viceprimarul locatiti{ii) Pecili Andu Mircea, inscris la

cuvdnt spune: este de acord cu cele solicitate de Bulearcd Adrian;

Din nou intervine in discu{ie $erbana Marian, intrebAnd pe Bulearcd

Adrian dacd s-a interesat 9i ii ajung 9 ani pentru arendare qi incearcd in

continuare sd ii explice lui Bulearcd Adrian cum trebuie sd facd qi sd procedeze

in continuare pentru un eventual proiect dacd are de gand sd se inscrie la aqa

ceva qi alte lucruri ce un fac obiectul ordinei de zi'

Secretarul aratd cd nu acesta este subiectul disculiei este problema lui

Bulearca Adrian dacd doreqte in continuare sd se inscrie intr-un program

operalional; nu acesta este subiectul discufiei;

primarul localitdlii pietreanu Narcis Citilin inscris la cuv6nt spune: in

principiu este de acord cu cele solicitate de Bulearcd Adrian.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt din partea participanlilor Ia Eedinld,

preqedintele de gedinld declard inchise lucrdrile de qedinlb.

Pregedinte de qedinld,

Coqmeleald Floricd

intocmit secretar,

i\\-'-'"-.---

Viviana S[vulescu


