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Cap. 1. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ  
 

1. ORGANIZARE ȘI DATE DE CONTACT  

 

Comuna Blejesti este persoană juridică de drept public care are ca scop 

administrarea eficientă a resurselor comunităţii in conditiile legii, cu sediul in 



comuna Blejesti, sat Blejesti, strada Sos Pitesti, nr. 167, judet Teleorman . În 

conformitate cu prevederile Legii nr. 351 / 2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi, 

comuna Blejesti este comună de rang IV, satele componente fiind de rangul V.  

În Comuna Blejesti, administraţia publică este organizată şi funcţionează 

potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local. Administraţia publică din localitate se organizează şi 

funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării 

serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de 

interes deosebit.  

Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţii publice locale 

sunt:  
a. planificarea rurala şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;  

b. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi 

întreţinerea terenurilor pentru depozitarea acestora;  

c. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare 

şi de epurare a apelor uzate şi pluviale;  

d. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;  

e. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;  

f. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;  

g. gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor de invatamant si sanatate 

(scoli, grădiniţe de copii, cabinete medicale scolare,etc.);  

h. dezvoltarea şi gestionarea reţelelor de distribuire a gazelor; 

i. activităţi culturale, sportive, de recreere şi pentru tineret, precum şi 

planificarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri 

de activităţi;  

j. acordarea unor  tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile, precum şi 

pentru alte categorii ale populaţiei;  

k. organizarea serviciilor SVSU  

 

2. ORGANIGRAMA - APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI  
Primarul, viceprimarul şi secretarul general, împreună cu aparatul de 

specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate 

permanentă, denumită Primărie, care duc la îndeplinire Hotărârile Consiliului 

Local şi Dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale.  

Autoritatile administratiei publice locale care conduc comuna sunt : Primarul 

comunei Blejesti , domnul Pietreanu Narcis Catalin – ca autoritate executiva . 

Ca organ deliberativ , la nivelul comunei functioneaza Consiliul Local alcatuit 

in baza  Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,cu modificarile si 



completarile ulterioare,   validat la data de   24 iunie 2016, format din 13 

consilieri, la randul lor grupati in trei comisii de specialitate. Acesta 

functioneaza la acest moment in baza OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ , completat si modificat ulterior  

 

Primarul comunei Blejesti reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in 

relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori 

straine, precum si in  justitie. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in 

culorile drapelului national al 

Romaniei. 

Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: 

1. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii; 

2. atributii referitoare la relatia cu consiliul local; 

3. atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale ; 

4. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local ; 

5. alte atributii stabilite prin lege. 

 

 

  

 

 

 

 
 

         Funcţia         

Număr posturi 
Ocupate Vacante  Total 

Nr. total de 

demnitari 
 2 -  2  

Nr. total de funcţii 

publice de 

conducere 

 1  -  1  

Nr. total de funcţii 

publice de 

execuţie 

6 4 10 

Nr. total de funcţii 

contractuale de 

conducere** 

1 -  1  

Nr. total de funcţii 

contractuale de 

execuţie 

12 2  14  

Nr. total de posturi 

din cadrul 

instituţiei/autorităţii 

publice 

22 6 28  

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ANEXA NR. 1 la HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BLEJESTI NR.             din 21 OCTOMBRIE  
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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

   

                

                

 
Total 28 salariati          

         

 
            

         

 
PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI, JUDETUL TELEORMAN  

        

                

   
PRIMAR-1 

 
expert local 

 
CONSILIUL LOCAL 

  
SERVICIU VOLUNTAR PENTRU  

 

     
romi  

     
SITUATII DE URGENTA - 1 post 

 

                

                

  
                      

   

 
SECRETAR-1 

          
VICEPRIMAR-1  

  
 

GENERAL 
          

  
   

  
                          

 

 
 COMPARTIMENT 

 
COMPARTIMENT 

 
 COMPARTIMENT    COMPARTIMENT    COMPARTIMENT    COMPARTIMENT   

 
COMPARTIMENT    COMPARTIMENT 

 
    FINANCIAR 

 
REGISTRU 

 
CADASTRU 

 
ASISTENTA 

 
CULTURA 

 
SANATATE 

 
ADMINISTRATIV 

 
UTILITATI 

 
    CONTABIL 

 
AGRICOL 

 
MEDIU 

 
SOCIALA 

 
  

 
  

 
  

 
PUBLICE 

 
IMPOZITE SI 

 
URBANISM 

 
STARE CIVILA 

 
SI MONITORIZARE 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      TAXE 

 
  

 
  

 
PROCEDURI 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
ADMINISTRATIVE 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
5 posturi 

 
2 posturi 

 
1 post 

 
2 posturi 

 
1 post 

 
1  post 

 
4 posturi 

 
7 post 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI  

Consiliul Local Blejesti (13 consilieri – apartenenta politica PSD predominant si 

PNL, constituit prin HCL nr.3  /24.06. 2016 ) are initiativa si hotaraste, in 

conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt 

date prin lege in competenta altor autoritati ale  administratiei publice locale sau 

centrale.  

  

Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

   a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, 

precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, 

ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de 

interes local;    

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, 

orasului sau municipiului; 

   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 

orasului sau municipiului; 

   d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 

   (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

   a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul 

de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de 

resort se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ-

teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare si 

functionare a consiliului local; 

   b) alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 152 alin. (2); 

   c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea 



si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor 

publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome 

de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati 

de interes local si statul de functii al acestora; 

   d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si 

obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii 

autonome, in conditiile legii; 

   e) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, 

societati si regii autonome, in conditiile legii. 

   (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, 

virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a 

exercitiului bugetar; 

   b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea 

imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni 

de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile 

legii; 

   c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii; 

   d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru 

lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii; 

   e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a 

unitatii administrativ-teritoriale; 

   f) asigura un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv 

prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi 

investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica 

regionala si locala; 

   g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si 

conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de 

stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi 

apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. 

   (5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), 

nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de 

cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pana 

la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii 

legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

   (6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in 

folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau 

municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in 

conditiile legii; 

   b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta 

gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau 

municipiului, dupa caz, in conditiile legii; 



   c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a 

teritoriului si urbanism ale localitatilor; 

   d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de 

orice alte obiective de interes public local. 

   (7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

   a) educatia; 

   b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie 

sociala; 

   c) sanatatea; 

   d) cultura; 

   e) tineretul; 

   f) sportul; 

   g) ordinea publica; 

   h) situatiile de urgenta; 

   i) protectia si refacerea mediului; 

   j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de 

arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 

   k) dezvoltarea urbana; 

   l) evidenta persoanelor; 

   m) podurile si drumurile publice; 

   n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local; 

   o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; 

   p) activitatile de administratie social-comunitara; 

   q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii 

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; 

   r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de 

pe raza unitatii administrativ-teritoriale; 

   s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

   (8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

   a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; 

   b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea 

locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in 

administrarea sa. 

   (9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

   a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, 

lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; 

   b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului 

cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari; 

   c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati 



administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la 

asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, 

in vederea promovarii unor interese comune. 

   (10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul 

local: 

   a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de 

proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru 

reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea 

autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. 

Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-

teritoriale; 

   b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice 

titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, 

dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau 

privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii 

administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul 

dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o 

perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in 

proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. 

   (11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate 

solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii 

organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes 

local. 

   (12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, 

potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului si serviciilor publice de interes local. 

   (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu 

merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau 

municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se 

stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte 

integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale. 

   (14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de 

interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati 

publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege 

 

 

 

 

 

Consiliul Local BLEJESTI este alcătuit din 13 consilieri locali. 



1. Bică Constantin  (PNL) 

2. Bobe Paulica (PSD) 

3. Chiriță Mihai (PSD) 

4. Ciocănel Marian  (PNL) 

5. Graure Vasilică (PSD)  

6. Ilie Florian (PSD) 

7. Mihaila Iulica  (PSD) 

8. Petrescu Zoica (PSD) 

9. Spînu Viorel (PSD) 

10. Şerbana Marian (PSD) 

11. Şerbana Constantin  (PSD) 

12. Traian Gheorghe (PSD) 

13. Vlada Alexandru (PSD) 

 

CAP 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII  
 

Satul Blejesti este  o asezare  foarte veche . La 25 aprilie 1527 Radu Voda de 

la Afumati  intarea prin porunca , stapanirea lui Albu , Manciu  si Stan peste parti de 

mosie in Blejesti , Trestenic , Tarnava, Tamasesti si  altele . Numele comunei este 

mult discutat . Batranii satului cred ca denumirea satului Blejesti , ce-i zicea si 

«  Neamtu », vine de la padurea de langa sat , numita pe vremuri «  Padurea lui 

Blegea »( unde venea cu oile de la iernat un cioban din Arges sau Muscel , din satul 

Blegesti sau Blejani , caruia satenii din Blejesti ii ziceau dupa numele satului sau 

„‟Blegea„‟). Denumirea de Neamtu vine de la un consatean de origine neamt , fost   

intimpurile vechi , proprietarul morii . Satenii de aici  ziceau „‟ hai la moara la 

Neamtu‟‟ . Varianta a doua spune ca numele provine de la denumirea mosierului 

Costache Belu , care a construit   biseRicile din Blejesti si Baciu. 

 Totusi se inclina  sa se creada ca toponimicul provine de la porecla unui argat  al 

mosiei cu numele de Blejani , cu o putere fizica deosebita . 

Din satul Blejesti , s-a format un alt sat   ai caror locuitori au primit numele de 

„‟osebitii „‟ Blejesti  , adica deosebiti de Blejesti , care mai tarziu s-a numit satul 

Sericu. Cat priveste satul Baciu , se spune ca un cioban – baci – isi adapostea  

turmele de oi aici si urmasii lui ar fi pus bazele acestei asezari omenesti si ca el ar fi 

luat numele de Baciu .In sat se mai pastreaza si azi  nume de familii , cum ar fi : 

Ciobanescu, Ciobanu , Baciu . 

  Satele mari ce compun  comuna Blejesti par sa aiba o vechime destul de 

mare. Urmele materiale care dovedesc  stravechea locuire a teritoriului   actual 

al comunei au fost descoperite cu ocazia sondajelor facute in anul 1948 , cand 



au fost scoase la iveala   mai multe obiecte de ceramica  apartinand   culturii 

„‟Cetateni„‟ si „‟Gumelnita„‟. Descoperirile  arheologice  facute dovedesc ca aici  

a existat  o viata tribala in mileniul al III- lea  i.e.n.  si la inceputul  mileniului 

urmator . satul Blejesti are o vechime mai mare decat satul Baciu , fapt dovedit 

si de atestarea documentara  cu doua secole si jumatate mai tarziu a satului 

Baciu , decat satul Blejesti . Satul Baciu  il gasim atestat documentar la 6 aprilie 

1785 , cand Petre Ierie Baciu  inchina Mitropoliei  mosia Trestenic 

 

In perioada 1919-1923  satul Baciu  apartinea de comuna  Purani iar catunul 

Posta  apartinea de comuna Blejesti .Sericu a fost infiintat ca si comuna dupa 

care a fost  alipit  fie la comuna Blejesti , fie la comuna Cosmesti . pana in anul 

1926  satul Sericu apartinea  de comuna Cosmesti .In perioada  1923- 1968 prin 

unirea satelor Baciu  si a catunului Posta  s-a constituit comuna Baciu , care in 

perioada 1923-1929 s-a numit comuna Mateesti  ( la interventia mosierului 

Mateescu si dupa numele sau ). La reforma administrativa din anul 1968, Baciu  

s-a alipit la comuna Blejesti   

 
  

1. DATE GEOGRAFICE ȘI ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU  

 

Pe o parte  si de-alta a drumului judetean nr. 602 Giurgiu –Pitesti , la 5 km. 

nord de orasul Videle , pe malul stang al paraului Glavacioc se intinde comuna 

Blejesti , alcatuita din satele : Blejesti , Baciu ( alipit in urma reformei administrative 

din anul 1968 ), care se succed fara intrerupere pe valea Glavaciocului , de la nord- 

vest la sud – est si satul Sericu, pe valea Sericului cu orientare sud- vest fata de satul 

Blejesti .  

Comuna Blejesti se gaseste la 55 km de resedinta judetului Teleorman-

municipiul Alexandria , la 63 km.  de capitala tarii- Bucuresti , la 75km. de orasul 

Pitesti si  la 66 km.  de orasul Giurgiu. 

Comuna este asezata la drumul de rascruce  unde odinioara se intretaia «Drumul 

Sarii» ( azi drumul judetean  nr. 602 Giurgiu – Pitesti) cu drumul «Olacului », 

pe unde in vremuri trecute trecea diligenta Bucuresti – Craiova. 

 

Satul Blejesti este asezat pe fosta mosie „‟ BELOAICA „‟ a Elenei 

Mavrocordat, sotia lui Costache Belu , mosia care avea aproximativ 14.000 ha . Satul 

Baciu  in anul 1891 apartinea de comuna Blejesti . 

Teritoriul administrativ are forma unui poligon neregulat alungit aproape 20 

km. pe directia nord-sud , pe latime inregistrandu-se largiri si ingustai succesive intre 

4 si 8 km. Pozitia geografica o incadreaza  intr-o esarfa petrolifera deosebit de lata si 

mult alungita pe directia est-vest  si care este considerata zona cu  



perspective economice  datorita acumularilor de hidrocarburi . Una din cele mai 

intinse zone de acest fel incepe chiar pe teritoriul  comunei Blejesti , in preajma 

satelor Blejesti si Baciu si se intindee spre nord-vest  cu latimi de 2-3 km. , pana 

dincolo dde satul Dracsanei . In imediata apropiere se afla un sambure de zacaminte 

de gaze naturale de exploatare . 

Relieful comunei Blejesti se inscrie in campia Gavanul- Burdea din partea 

centrala a Campiei Romane .  

Pe teritoriul comunei se desprind o grupa de vai , drenate de valea 

Glavaciocului , care primeste din partea dreapta  Valea Puturosului si Valea 

Sericului  cu valceaua aferenta de la Cosmesti . 

Hidrografia de suprafata este formata din trei ape curgatoare  permanente : 

Glavacioc , Puturosul si Sericu  si din cateva ape statatoare . Glavaciocul tine de 

bazinul hidrografic Arges, este un parau destul de modest  cu albieminora . Debitul 

normal al paraului este sub 1 mc/ sec. Paraul Puturosu  care se varsa in Glavacioc  , 

in aval de satul Baciu , este lipsit de interes . Paraul Sericu are o garla destul de 

larga, in jur de 20 m. , viteza de scurgere este atat de redusa incat are infatisarea unei 

ape statatoare . 

Apele subterane se gasesc la adancimi  de 2-4 m pe lunca si de 20 m. pe camp 

. La fantinile sapate in vetrele de sat , oglinzile de apa se gasesc la adancimi de 4- 20 

m. la Baciu , 7- 21 m. la Blejesti  si 20 m. la Sericu .Solurile de pe teritoriul comunei 

Blejesti sunt soluri brune de padure , cu o fertilitate buna pentru cereale legume , 

plante furajere , deci predomina terenurile agricole . In zona cernoziomurilor  se 

gasesc terenuri agricole si pajisti septice . 

Padurile sunt mai raspandite in partea de nord a comunei , intre satele Sericu  

si Baciu , pe de o parte si de alta a Glavaciocului. 

 Clima comunei  Blejesti se caracterizeaza prin urmnaatoarele elemente  

principale : temperatura medie anuala cca 10 
0 – 

 12-
 0 C ,

regimul de vanturi este 

dominat de Crivatul rasaritean care aduce vara calduri tropicale , iar iarna intense 

ninsori si geruri . 

Aproape la fel de frecvent este si Austrul care bate de la vest devenind daunator vara 

prin prelungirea secetei . 

Caracterul continental al climei din aceasta zona este atenuat de suprafetele 

impadurite si luncile de apa existente  

 

2. DEMOGRAFIE  
 



Populatia comunei la data de 1 iunie 2020 , conform registrului agricol , este 

compusa din romani si romi si insumeaza un numar de 5124 locuitori , grupati in 

1581 gospodarii, astfel ; ( un numar de 925 gospodarii in satul Blejesti , un numar de 

488 gospodarii in satul Baciu si un numar de 168 gospodarii in satul Sericu ). Nu se 

cunosc alte nationalitati pe raza comunei Blejesti. Intreaga populatie este de religie 

ortodoxa. 

Suprafata totala a  comunei este de 8659,92 ha ,din care : 6758,566 ha teren 

arabil , 1035,85 ha teren  paduri si 424 suprafata locuita, teren ocupate cu constructii 

si curti .   

 

În ultima perioadă indicele de natalitate din teritoriul comunei a crescut, aceasta 

fiind consecință directă a creșterii gradului de asistență medicală acordată 

populației rurale,acordarea de stimulente de catre Primaria comunei Blejesti , 

pentru nasterea copilului , pentru casatorie, pentru decontarea unor cheltuieli 

gravidelor, stimulente stabilite anual prin Hotarari ale Consiliului Local 

Blejesti, precum și a ridicării nivelului  de trai al populației.  Astfel, conform 

Statisticii , la 01 ianuarie 2019 aveam un nr. de 3777 locuitori, la 01 iulie 2019 

un numar de 3762 locuitori , insa conform registrului agricol existent la nivelul 

Institutiei Primariei comunei Blejesti , populația comunei Blejesti , se prezintă 

astfel: Blejesti - –  3176 persoane cu 925 locuințe,Baciu – 1356  persoane cu 

488 locuințe, Sericu  – 592 persoane cu 168  locuințe.  

În anul 2020, persoanele cu drept de vot sunt in numar de 3037. 



CAP.3. STRUCTURA RURALA 
Zona centrală a comunei cuprinde majoritatea funcțiunilor de interes public 

(instituții publice: Primăria, Poliția, școli și grădinițe, unități comerciale de tipul 

supermarket,  biserică, dispensar, poștă, farmacie, etc.), complementată cu zone 

de locuit, de alimentație publică, spații verzi, etc.  

In comuna Blejesti isi desfasoara activitatea o  scoala  gimnaziala  cu clasele I 

–VIII (in satul Blejesti) , o locatie a Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti din catunul 

Stangulesti unde isi desfasoara activitatea 2 clase pregatitoare , si 3 gradinite cu 

program normal  (una in sat Baciu si doua in sat Blejesti ). Deasemenea, pe raza  

comunei functioneaza si Oficiul Postal Blejesti si Agentia Postala Baciu - subordine 

la nivel judetean, dispensarul veterinar, deasemeni,  2 dispensare umane, caminul 

cultural Baciu – subordonat  Ministerului Culturii si Cultelor – Directia pentru 

Cultura , Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Teleorman. Activitatea 

care predomina  in cadrul comunei este agricultura .  

In cadrul compartimentului Registru Agricol isi desfasoara activitatea doi 

functionari publici ,  de profesie ingineri  agronomi, unul cu grad sperior si unul cu 

grad debutant  . Din evidentele existente  in registrele agricole rezulta ca in comuna 

avem urmatoarele specii de animale ; bovine adulte, tineret bovin, cabaline, ovine, 

porcine, alte pasari   

 

CAP.4. INFRASTRUCTURA  
1. Infrastructura de transport. Transportul rutier. Transportul în comun.  

Accesul rutier în Comuna Blejesti se face prin DJ 503, DJ 601 B,  DC 12, DC 

11, Strada Stangulesti si celalalte  strazile laterale satesti, denumite conform 

nomenclatorului stradal aprobat  in anul 2019 , modificat in anul 2020 .   

Legătura cu localităţile rurale învecinate se realizează prin drumul judeţean DJ 

503 B, care leagă comuna de orasul Videle si de comuna Purani si prin DJ 601 

B , care leaga comuna noastra de comuna Cosmesti  .  

Transportul interurban este asigurat de operatori privaţi, existând curse 

regulate către următoarele localităţi :  

Videle (aproximativ 10 de curse/zi); 

Alexandria ( aproximativ 2 curse / zi) 

Bucuresti ( aproximativ 2 curse pe zi)  
 

La nivelul Comunei Blejesti  exista un proiect in derulare pentru Modernizarea 

drumurilor satesti in care  sunt cuprinse un nr.  de 56  de drumuri  de interes 

local,  a caror modernizare urmeaza sa se efectueze. 

 

2.Infrastructura de utilitati.  

Localitatea Blejesti dispune de retea proprie de alimentare cu apa potabila 

(35,40 km) ; reteaua de canalizare si epurare a apelor uzate  este in executie la 



acest moment , conform contractului de lucrari . Localitatea este integral 

electrificata, dispune de retea de telefonie fixa si mobile, dar si de retea de cablu 

tv si internet.   
 

 

 

 

 

 

CAP. 5. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ  

Suprafaţa administrativă totală a Comunei Blejesti  de 8659,92 ha. 6758,566  ha 

au destinația de teren arabil . Dintre acestea, 6758,566 ha sunt terenuri arabile, 

290,41 ha sunt păşuni, 0 ha fâneţe, 16,36  ha de vii, 24,86  ha de livadă, . 

Suprafața neagricolă este de 1569,72 ha, dintre care 1035,85 ha de păduri, 85,96 

ha de ape, 23,91 ha de drumuri, 424 ha de curți, 0 ha teren degradat.  

Legumicultura reprezinta principala preocupare a locuitorilor comunei. De 

asemenea, 

majoritatea societatilor comericiale si asociatiilor familiale au ca obiect de 

activitate 

producerea si comercializarea produselor agricole. Printre cele mai importante 

societati 

se numara: 

1. SC AGROMARISAN SRL (Cultivarea cerealelor  si a 

plantelor producatoare de seminte oleaginoase) 

2. SC AGRICONSORTIUM SRL  (Cultivarea cerealelor si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase) 

3.  SC AVOSEM SRL (Cultivarea cerealelor si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase) 

4. SC SILVADOR SRL (Cultivarea cerealelor si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase) 

5. SC FLORIMON SRL(Cultivarea cerealelor si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase) 

6. SC GEOCRIS SRL(Cultivarea cerealelor si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase) 

7. SC LUMINITA CRIS (Cultivarea cerealelor si a plantelor producatoare 

de seminte oleaginoase) 

8. SC ADI SERVICE TRANS SRL(Cultivarea cerealelor si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase) 

9. SC BILL AGROINVEST SRL  (Cultivarea cerealelor si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase) 

10. PFA BAJAN FLORIN  (cultivarea plantelor leguminoase )  

11. II PATRASCU IONUT GEORGEL  (Cultivarea cerealelor si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase) 



12. PFA PATRASCU IULIAN ALIN  (Cultivarea cerealelor si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase) 

13. SC MARLIDEVA (cultivarea plantelor leguminoase )  

Managementul deşeurilor  

Activitatea de colectare a deşeurilor din Comuna Blejesti se realizează de către 

un operator privat, S.C. POLARIS HOLDING S.R.L,., care prestează servicii de 

salubritate individuale fiecarui cetatean al comunei sau persoana juridica care a 

incheiat contract de prestari servicii cu societatea de salubrizare . Gunoiul se 

ridică săptămânal de la gospodăriile populației (vinerea ). Cu toate acestea, 

colectarea selectivă a deşeurilor nu se realizează încă integral ,  pentru toate 

tipurile de materiale, în condiţiile în care nu există încă o cultură a populației și 

a agenților economici în acest sens, iar numărul reciclatorilor este redus. 

Colectarea selectivă parțială conduce la creşterea costurilor cu serviciile de 

salubritate, prin cantitatea mare de deşeuri amestecate pe care operatorul local 

trebuie să o transporte la Depozitul ecologic de la Mavrodin . Pe de altă parte, 

unii cetățeni nu respectă normele de gestiune a deșeurilor de la nivel local, 

depozitându-le în locuri neamenajate. 

 

 

 

CAP 6. CADRUL SOCIAL  

 

In ultimii ani s-au întreprins paşi importanţi în domeniul serviciilor sociale. La 

nivelul Primăriei Comunei Blejesti  funcţionează un compartiment de Asistenţă 

Socială, care in cursul lunii noiembrie a fost redenumit in Compartiment de 

Asistenta sociala si monitorizare proceduri administrative ,  care oferă servicii 

de de informare, identificare, evaluare, consiliere socială, orientare psihologică, 

servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, pentru diferite categorii 

de locuitori ai comunei expuşi riscului de excluziune socială: copii proveniti din 

familii defavorizate ,  minori și tineri cu risc de marginalizare socială, familii 

monoparentale, persoane fără venituri sau cu venituri sub cuantumul venitului 

minim pe economie, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc 

de marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în 

componență persoane cu handicap.  
 

 

CAP.7. EDUCAŢIE  

 

În Comuna Blejesti  funcţioneaza urmatoarele unităţi de învăţământ:  

- Școala Gimnazială nr.1 Blejesti   



 

În același timp, există 3 unități de învățământ prescolar arondate Școlii 

Gimnaziale nr.1 Blejesti:  

- Grădinița cu program normal nr. 1 Blejesti 

- Grădinița cu program normal  nr. 2 Blejesti   

- Grădinița cu program normal  nr. 3 Baciu   

 

 

 

 

CAP.8. SĂNĂTATE  

 

In Comuna Blejesti funcţioneaza următoarele unităţi medicale:  

- 2 cabinete ale medicilor de familie din cele doua sate Blejesti si Baciu  ;  

- 2 farmacii umane  in cele doua sate Blejesti si Baciu  
 

 

 



 

CAP.9. CULTURĂ ŞI SPORT  

 

În domeniul sportiv, cel mai bine reprezentat este fotbalul. În localitate îşi 

desfăşoară activitatea echipa de fotbal „ AS Viitorul Blejesti” .  

In comuna Blejesti exista 3 terenuri de sport , pentru practicarea sportului in aer 

liber si un stadion unde se desfasoara campionatele de fotbal  

 

CAP.10. ORDINEA PUBLICA SI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI  

 

În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, a prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor, a pazei bunurilor aparţinând domeniul public şi privat, la nivelul 

Comunei Blejesti funcţionează următoarele instituţii publice:  

- Postul de Poliție Blejesti ; 
 

CAP. 11. PATRIMONIUL LOCALITATII 

 

Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si 

imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, 

domeniului privat al 

acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.  

Administrarea domeniului public si privat al comunei este atributul consiliului 

local.  

Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul 

total al consilierilor locali in functie. Consiliul local hotaraste darea in 

administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a 

comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii. Tot 

consiliul local hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor 

proprietate privata a comunei.  

Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale. 

 Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz, in note explicative anexate la inventar. 

 

Domeniul public 

 Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin 

natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz 

sau de interes public national. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt 

inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Urmatoarele bunuri fac parte din 

domeniul public al comunei: drumurile comunale, vicinale si strazile; pietele 

publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de 

agrement; lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau 

judetean; retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare 



si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente; 

terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, 

precum si institutiile publice de interes local; locuintele sociale; statuile si 

monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national; bogatiile de 

orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de 

interes public national; terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din 

domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a 

persoanelor juridice de drept privat; cimitirele orasenesti si comunale, 

ansamblurile si siturile istorice si arheologice care nu sunt declarate  de interes 

public national sau judetean  . 

Domeniul public al comunei Blejesti este atestat prin anexa 9 la HGR nr. 1358/ 

2002 , fiind  modificat si completat ulterior .  
 

Domeniul privat  
 

Domeniul privat al comunei este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele 

decat cele 

prevazute in domeniul public, intrate in proprietatea scesteia prin modalitatile 

prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse 

dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Donatiile si 

legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul 

majoritatii consilierilor locali in functie. Schimbul de imobile din domeniul 

privat al comunei se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, 

insusit de consiliul local. 

Administrarea Consiliul local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public 

sau privat sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, 

sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acesta hotaraste cu privire la 

cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, in conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin 

licitatie publica, organizata in conditiile legii. In cazul in care consiliul local 

hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii  

administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-

credinta  ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea 

terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui 

raport de evaluare, aprobat de consiliul local. Proprietarii constructiilor sunt 

notificati in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local si isi pot exprima 

optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.  

Consiliul local poate da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si 

imobile proprietate publica sau privata, persoanelor juridice fara scop lucrativ, 

care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor 

publice. 

 

 



CAP. 12. ATRIBUIREA SI SCHIMBAREA DE DENUMIRI 

 

 Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul Local Blejesti 

, prin 

hotarare, pentru  strazi, precum si pentru obiective si institutii de interes local 

aflate in 

subordinea acestuia. Proiectele de hotarari ale Consiliului Local Blejesti , avand 

ca 

obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente 

istorice, 

politice, culturale sau de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri 

vor 

putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de Comisia de 

atribuire de 

denumiri a judetului Teleorman . Hotararile consiliilor locale si ale consiliilor 

judetene adoptate fara solicitarea avizului Comisiei de atribuire de denumiri 

sunt nule de drept. Consiliul Local Blejesti, prin aparatul de specialitate al 

primarului comunei, asigura tinerea evidentei denumirii institutiilor si 

obiectivelor existente pe raza localitatii Blejesti . 

Denumirile propuse de catre Consiliul Local Blejesti in vederea avizarii de catre 

Comisia de atribuire de denumiri a judetului Teleorman  vor respecta: 

concordanta cu traditiile romanesti in domeniu, precum si cu specificul social-

cultural si cu traditia istorica a judetului sau a localitatii, dupa caz; evitarea 

situatiilor confuze prin atribuirea unei denumiri ca urmare a existentei unui 

obiectiv similar cu aceeasi denumire; atribuirea unei denumiri formate din 

expresii indecente, ridicole ori transformate prin traducere sau in alt mod. 

 

Nomenclator stradal  

In cursul anului 2019, Consiliul Local Blejesti a aprobat Nomenclatorul stradal, 

care ulterior a fost modificat in anul 2020: 

1. Satul Blejesti : Strada Pitesti, Agricultorilor, Liliacului, Trandafirilor, Intrarea 

Lastarului , Strada Bucuresti, Intrarea Zorelelor, Strada Valcea, Intrarea 

Zambilelor, Strada Parvani, Campului, Satelit, Lalelelor, Plaiului, Ciocarliei, 

Stangulesti, Intrarea Socului, Intrarea Macesului, Strada Primaverii, Intrarea 

Nucului, Strada Teilor, Intrarea Brazilor, Intrarea Perilor, Strada Fantanii, 

Tipirigului, Intrarea Salciilor, Strada Rozelor, Strada Gospodaria de apa, 

Intrarea Portitei, Strada Iasomiei, Corcodusului, Intrarea Artistilor, Intrarea 

Branistei , Strada Valeni, Intrarea Margaretelor, Strada Stadionul Tineretului, 

Strada Gradinitei , Trifoiului, Caisilor, Barajului, Depozitelor, Intrarea 

Salcamilor, Intrarea Alunului, Strada Crangului, Lacului, Poligonului, 

Glavacioc; 

2. Satul Baciu: Strada Pitesti, Sinica, Ciobanasi, Berzei, Bratilov, Gladiolelor, 

Florilor, Transformatorului, Viilor, Codrului, Cotorani, Muncii, Soarelui, 



Dudului, Doinei, Mateesti, Bisericii, Varzarii, Aurora, Inului, Margaritarului, 

Libertatii 

3. Satul Sericu :.Strada Sericului, Oglinzi, Livezilor, Castanilor, Stejarului, 

Intrarea Campul cu flori, Intrarea Plopilor, Strada Izvorului, Asociatiei, Pacii, 

Intrarea Postasului , Intrarea Unirii, Intrarea Toamnei, Strada Piersicilor, 

Intrarea Carpati  

 

CAP 13 . RELATII DE ASOCIERE  
 

Adererea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei 

publice locale, in vederea promovarii unor interese comune, se hotaraste tot de 

catre consiliul local. In prezent comuna Blejesti  este membra a urmatoarelor 

asociatii: 

1. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  “ADI TELEORMAN 

MANAGEMENTUL DESEURILOER” ; 

2. Grup de Actiune Locala „VALEA CLANITEI ”  

3. Asociatia „EUROTELEORMAN ” 
 

CAP.14. DISPOZIŢII FINALE  
Prezentul statut se adoptă şi se modifică de către Consiliul local prin procedura 

stabilită de lege şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

local.  

Statului comunei Blejesti va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin 

publicare pe pagina de internet a institutiei si va fi afisat la sediul primariei 
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