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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 17 decembrie a.c. in gedinfi
de lucru de indatd Consiliului local Blejesti

La deschiderea |edinlei ordinare de lucru pe luna decembrie a.c. , in sald
sunt prezenli un numd.r de L2 consilieri, absen! fiind Vlada Alexandru.

Secretarul localitdlii nu a fost informat despre absentarea acestuia de la
gedinla de lucru a consiliului local qi nici despre motivul absentdrii, decdt in
momentul inceperii gedinlei de lucru.

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

respectiv din data de 30 noiembrie 2015.
Se solicitd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiecliilor din

procesul verbal.
Nefiind inscrieri la cuv6nt, disculii ;i nici obiecliuni asupra procesului

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

Procesul verbal al gedinlei anterioare de lucru a consiliului local Blejeqti
din data de 30 noiembrie 2015 a fost aprobat fdrd obiecliuni.

Secretarul localitSlii, ardtdnd faptul cd Vlada Alexandru preqedintele de
qedinld ales prin HCL nr.2l din 30 noiembrie 20L5lipseqte, solicitd consilierilor
prezenli, conform art. 47 din L. 2L5/200I republicatd modificatd qi completatd
ulterior, sd facd propuneri pentru alegerea unui numdr de la 3 La 5 consilieri
pentru sertnarea hotdrdrilor consiliului local qi desemnarea din consilierii local a
celui ce va conduce lucrdrile de qedin!6
Consilierul local Dochia Virginia, solicitd sd facd propuneri pentru 3 consilieri
ce vor semna hotdrdrile consiliului local gi a nominalizdrii consilierului dce va
conduce gedinfa; aceasta propune pe Spinu Viorel, Pecild Andu qi Ionescu Emil;
dintre aceqtia, Spinu Viorel fiind cel mai vdrstnic consilier, propune ca acesta sd
conducd lucrdrile de sedint6.
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Pregedintele de gedinld Spinu viorel, preia lucrdrile de qedin{d, ardt1nd
urmdtoarea ordine de zi:

a) Proiect de hotdr6?e privind aprobarea rectificirii bugetului
local de venituri gi cheltuieli trimestrul IV 2015; \

b) Proiect de hotdrare privind aprobarea refelei qcolare a
unitifilor de invi{imAnt preuniversitar de stat din comuna
Blejegti judeful releorman, pentru anul gcorar 2016-2017;

c) Diverse
Insuqirea deciziei curlii de conturi releorman, nr. 54/2015 incheiat in urma
acliunii de verificare ,,audit financiar asupra conturilor anuale de execupie
begetard ale Unitd,tii adminisffativ teritoriale Blejegti,,

Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
rdinea de zi a fost adoptatd cu un numdr de L2 consil ieri prezenti, din numdrul
total de 13 consil ieri.

Preqedintele de qedinfd consilierul Spinu Viorel, aratd, cd membrii consiliului
local au fost convocafi prin adresa nr. 8635 ditl t 1 decembrie 2015.

in continuare, preqedintele de qedinld, dd citire proiectului de hotdr6re de la
punctul nr. I al ordinei de zi, proiect de hotdrdre privind aprobarea
rectificirii bugetului local de venituri qi cheltuieli trimestrul tV 2015;

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

Cine este PENTRU? 12 consilieri.
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
Cu un numdr de 12 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind aprobarea
rectificirii bugetului local de venituri qi cheltirieti trimestrul IV 2015 de Ia
punctul nr. L al ordinei de zi. este aprobat.

Preqedintele de gedinfd, dE citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. 2 al
ordinei de zi, proiect de hotdrdre privind aprobarea r.1ul.i q.otur. u
unitifilor de invlflmint preuniversitar de stat din comuna Btejqii ;uO.1ul
Teleorman, pentru anul qcolar 2016-2017;
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Pregedintele de qedinld solicitd consilierilor sd se inscrie la cuvdnt pentru acest
punct; nefiind inscrieri la cuvdnt, supune la vot proiectul de hotdrdre.

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

' 
Cu un numir de 12 voturi PENTRU, proiect de hotdrdre privind aprobarea
re{elei qcolare a unitifilor de invifimint preuniversitar de stat din comuna
Blejeqti judeful Teleorman, pentru anul gcolar 2016-2017 dela punctul nr.2
al ordinei de zi, este aprobatl

Pregedintele de qedinld trece la punctul3 al, ordinei de zi: rnsuqirea deciziei cu4ii de
conturi Teleorman, nr. 54/2015 incheiat in urma acliunii de verificare ,,audit financiar asupra conturilor anuale
de execu{ie begetard ale Unitdfii administrativ teritoriale Blejeqti,,

, Preqedintele de qedinld nu dd citire acestei decizii a Curlii de conturi. Primarul
localitd1ii, aratd"in cdteva cuvinte, cd totul a fost gdsit corect nu au existat abateri
din punct de vedere contabil, singura deficientd a fost calculul gregit aI
impozitului pentru cdteva societdfi agricole respectiv SC AVOSEM, SC
AGROMARI sAN, SC CEREAL CoM SA; la SC CEREAL coM SA a fost
de fapt gregit trecut de curtea de conturi,, acegtia achitaserd in totalitate, au
adresat contecta{ie qi s-a dovedit cdau dreptate.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt din partea participanlilor la qedinf6, preqedintele
de qedinld declard inchise lucrdrile de gedintd.

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA, iNrOCVrrT SECRETAR,
ns\G;---

Spinu Viorel Sdvulescu Viviana


