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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  29 ianuarie 2021 în ședință de lucru ordinara     

a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinare , din data de 29 ianuarie 2021, 

convocata  de catre primarul comunei Blejesti ,  în sală sunt prezenți un număr 

de 12 consilieri, lipsind motivat de la sedinta dna Dr Andrei Mirela , care 

participa la un curs. La sedinta participă de drept, primarul localităţii si 

secretarul general  . 

Se supune la vot  ordinea de zi: 

Cine este PENTRU 12 consilieri 

Cine se abtine? –  

Este cineva impotriva?-  

Se dă citire procesului verbal încheiat în ședinta de lucru  anterioară, 

respectiv din data de 8 ianuarie  2021 . 

Se solicită înscrieri la cuvânt  pentru discuții sau obiecții din procesul 

verbal incheiat în ședința anterioară din data de 8.01.2021.  

Se supune la vot. 

Cine este PENTRU ?    11 consilieri 

Cine se  ABȚINE?   -     

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ?  1 Savulescu, care spune ca procesul verbal nu pare 

a fi un proces verbal ci mai debraga o minuta .Spune la punctul 1, ca 

nemlutumirea sa a fost  fata de raspunsul primarului, pentru ca acesta nu a fost 

explicit , pentru a se vede unde anume au fost prevazuti si cheltuiti banii. La 

punctul 2 al ordinei de zi au fost discutii  despre posturile vacante  existente, 

care ar trebui scoase la concurs,  aceste posturi, un neapart pentru tineret a spus 

dumneai. De ce nu a fost scris tot ce a vorbit dansa. Aceasta este o minuta , nu 

s-a prins tot ce s-a vorbit.   

Procesul verbal al ședinței anterioare de lucru a Consiliului Local Blejești 

din data de 8 ianuarie 2021 a fost aprobat cu un numar de 11 voturi pentru si 1 

impotriva . 



Ședința de lucru ordinara din data de 8 ianuarie 2021,  a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția nr.  9  din 22  ianuarie 2021, cu 

următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind alegerea 

presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni 

b)  Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 

numarului de asistenti personali ingrijire persoane cu handicap, aferent 

anului 2021   

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 

Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de 

ajutor social din comuna Blejesti, pe parcursul anului 2021 

d) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 

reactualizarii Planului de Analiza si acoperire a riscurilor la nivelul 

Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Blejesti, anul 2021 

e) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea 

unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor in anul 2021 

f)  Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea 

unui stimulent financiar pentru nou nascuti in anul 2021  

g) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea 

unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna Blejesti pentru 

decontarea unor cheltuieli / servicii medicale, nedecontate de Casa de 

Asigurari de Sanatate  

h) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 

Studiului cu privire la adoptarea soluției optime pentru înființarea, 

organizarea, funcționarea si gestionarea Serviciului de alimentare cu apă 

si canalizare al Comunei Blejești, Județul Teleorman 

i) Raportul privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II anul 

2020  

j) prezentarea solicitarii OMV Petrom SA privind  referitoare la incheiere 

contract de inchiriere teren necesar pentru exploatarea obiectivelor 

petroliere « Sonda 2160 Blejesti », « Sonda 2162 Blejesti », « Sonda 

2163 Blejesti » si « Sonda 2164 Blejesti », inregistrata la Primaria 

comunei Blejesti sub nr. 8999/15.12.2020 

k) Diverse  

 

Presedintele de ședință supune la vot proiectul ordinei de zi  : 

Cine este PENTRU ?    12 consilieri 

Cine se  ABȚINE?   -     

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ?  – 

Proiectul ordinei de zi este aprobat fără obiecțiuni, iar președintele de ședință 

trece la Punctul nr. 1 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni  



Dl Serbana Constantin propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni, respectiv februarie, martie , aprilie pe dl Spinu Viorel .    

Se supune la vot.    

Cine este  PENTRU? 12 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?     – 

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni in 

persoana dlui Spinu Viorel  ,  de la  punctul nr. 1 al ordinei de zi, este aprobat;    

 

In continuare se trece la Punctul nr. 2 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al 

primarului comunei Blejesti, privind aprobarea numarului de asistenti personali 

ingrijire persoane cu handicap, aferent anului 2021. Presedintele de sedinta da 

citire referatului de aprobare intocmit de primar   

Se supune la vot.    

Cine este  PENTRU? 12 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?     – 

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind aprobarea numarului de asistenti personali ingrijire persoane cu 

handicap, aferent anului 2021  ,  de la  punctul nr. 2 al ordinei de zi, este 

aprobat;    

 

In continuare se trece la Punctul nr. 3 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al 

primarului comunei Blejesti, privind aprobarea Planului anual de actiuni si 

lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Blejesti, 

pe parcursul anului 2021 

Se supune la vot.    

Cine este  PENTRU? 12 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?     – 

Dl viceprimar explica ca in satul Blejesti exista un numar de 27 de beneficiari 

din care 18 sunt activi, in satul baciu sunt 13 beneficiari de ajutor social din care 

activi 6 iar in satul Seicu sunt un numar de 11 dosare de beneficirai ajutor social 

din care activi 9 . 

Dna Savulescu spune ca e foarte bine  , ca a scazut numarul de beneficiari ajutor 

social. 

Dl Serbana Constantin spune ca s-a dus lumea la munca , e un lucru bun.   

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local 

pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Blejesti, pe parcursul anului 

2021,  de la  punctul nr. 3 al ordinei de zi, este aprobat; 

 



In continuare se trece la Punctul nr. 4 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al 

primarului : Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind 

aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si acoperire a riscurilor la nivelul 

Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Blejest, anul 2021 . 

Se prezinta amendamentul adus la acest proiect de hotarare de catre consilier 

Savulescu Viviana. Acesta a fost studiat in sedinta comisiilor de specialitate. 

Consilierul in cauza propune prin amendament  modificarea titlului si implicit 

continutul art 1 , in sensul « aprobarii PAAR » ci nu reactualizarii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu acest amendament .    

Cine este  PENTRU? 3 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?   9 consilieri  

Se supune la vot proiectul de hotarare fara amendament . 

Cine este  PENTRU? 10 consilieri, inclusiv Savulescu 

Cine se   ABTINE?    2 consilieri (Serbana +Ciocanel)     

Este cineva  IMPOTRIVA?   -  

Cu un număr de 10 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si acoperire a 

riscurilor la nivelul Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Blejesti,  anul 

2021  de la  punctul nr. 4 al ordinei de zi, este aprobat; 

 

In continuare se trece la Punctul nr. 5 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al 

primarului comunei Blejesti, privind acordarea unui stimulent financiar pentru 

constituirea familiilor in anul 2020 

SE da citire  referatului de aprobare , in 2013 au fost 14 casatorii, in 2014 – 17, 

in 2015 – 24 casatorii, in 2016- 14, in 2017 -26 , in 2018 -30 casatorii , in 2019-

15 casatorii, iar in anul 2020 -18 casatorii. 

Dl primar spune ca mai avem si casatorii care nu se incadreaza la primirea 

acestui sprijin : sunt la a doua casatorie, divortati . 

Dna Savulescu se inscrie la cuvant : sune ca se gandeste ca suma este destul de 

mica , i se pare putin , dar trebuie sa avem in vedere ca nu s-a aprobat inca 

hotararea cu impozitele si taxele si nici bugetul local de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2021. 

Secretarul general explica ca exista déjà hotararea privind indexarea impozitelor 

si taxelor locale incepand cu anul 2021 , aprobata la sfarsitul lunii aprilie anul 

anterior . Acestea au fost indexate cu 3,8 % pt anul 2021 , cu rata inflatiei.  

Se supune la vot.    

Cine este  PENTRU? 12 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?     – 

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor 

in anul 2021 , de la  punctul nr. 5 al ordinei de zi, este aprobat; 



 

 

Se trece la Punctul nr. 6 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind acordarea unui stimulent financiar pentru  nou nascuti 

in anul 2021/ 

Se dacitire proiectului de hotarare si se citesc cateva date din referatul de 

aprobare, astfel conform cifrelor mentionate in acesta , in anul 2014 , am avut 

35 de noi nascuti, in anul 2015- 40, in anul 2016 -44, in anul 2017-38, in anul 

2018-45, in anul 2019-45, iar in anul 2020 -44 

Se supune la vot.    

Cine este  PENTRU? 12 consilieri 

Cine se   ABTINE?     -     

Este cineva  IMPOTRIVA?     – 

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti in anul 

2021 , de la  punctul nr. 6 al ordinei de zi, este aprobat; 

 
 

Se trece la Punctul nr. 7 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din 

comuna Blejesti pentru decontarea unor cheltuieli / servicii medicale, 

nedecontate de Casa de Asigurari de Sanatate. 

Se prezinta amendamentul adus la acest proiect de hotarare de catre consilier 

Savulescu Viviana. Acesta a fost studiat in sedinta comisiilor de specialitate. 

Consilierul in cauza propune prin amendament  modificarea continutului 

articolelor . In comisia nr 3 avizul consultativ al acesteia este pentru aprobarea 

proiectului de hotarare fara amendament . 

Ciocanel marian spune ca este discriminatoriu , de ce nu se acorda si celo sub 

18 ani . Secretarul spune ca afost gandit acest proiect astfel incat sa nu fie 

favorizate, incurajate tinerele sa nasca .  

Se supune la vot proiectul de hotarare cu acest amendament .    

Cine este  PENTRU? 2 consilieri Savulescu si Ciocanel 

Cine se   ABTINE?    1 consilier      

Este cineva  IMPOTRIVA?   9 consilieri  

Se supune la vot proiectul de hotarare fara amendament . 

Cine este  PENTRU? 10 consilieri 

Cine se   ABTINE?    2 consilieri ( Savulescu  care se abtine pentru ca nu e de 

acord cu varsta stabilita de 18 ani, ca si conditie de fond pentru a obtine acest  

ajutor stimulent  + Ciocanel )     

Este cineva  IMPOTRIVA?   -  

Cu un număr de 10 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti, privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna 



Blejesti pentru decontarea unor cheltuieli / servicii medicale, nedecontate de 

Casa de Asigurari de Sanatate, de la  punctul nr. 7 al ordinei de zi, este aprobat; 
 

 

Se trece la Punctul nr.8 al ordinei de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea Studiului cu privire la adoptarea soluției 

optime pentru înființarea, organizarea, funcționarea si gestionarea Serviciului de 

alimentare cu apă si canalizare al Comunei Blejești, Județul Teleorman. 

Dl primar spune ca este in dezbatere acest proiect  cu finalizare 12 februarie 

2021 ,  si se va adopta  hotarare in luna urmatoare. 

Dna Savulescu spune ca acest serviciu fiind in gestiune directa , va fi  foarte 

greu , se va scumpi foarte mult, enorm ,  m c de apa .Dl primar intreaba ce 

inseamna „enorm”  . Dna Savulescu spune ca se gandeste la  5-6 lei /m c . Dl 

primar spune ca din calculele facute reiese un pret de 2,75 maxim 3 lei/ mc de 

apa si ca investitiile vor fi suportate de la bugetul local 

Ciocanel marian intreba daca ne obliga cine , sa facem acest serviciu cu 

personalitate juridica . 

Dl primar raspunde ca da , legea , ANRSC ul , an de an ne aduce la cunostinta 

intrarea in legalitate . 

Vor fi obligati cei ce au apa sa aiba si canalizare. Infiintarea serviciului va dura  

aproximativ un an . 

Savulescu intreaba cati salariati vor fi necesari. 

Dl primar spune ca nu stie inca organigrama serviciului si ca va fi adoptata intr 

–o hotarare viitoare. 

Se prezinta in continuare raportul de activitate pe semestrul II al asistentilor 

personali 

Se da citire solicitarii OMV Petrom SA privind inchirierea unei suprafete de 

5058 mp pentru functionarea a 4 sonde , respectiv sondele 2160, 2162, 2163 si 

2164 din Blejesti.  

Dl primar spune, ca de-a lungul mandatelor sale de primar, niciodata nu a  

prezentat un proiect de hotarare  in care sa fie impus un pret de catre OMV 

Petrom SA , tot timpul s-a efectuat studii , rapoarte de evaluare. Va solicita 

intocmirea unui astfel de raport de evaluare .   

Dna Savulescu spune ca nu ar trebui sa ne intereseze prea mult pretul, avand in 

vedere suprafata de 5000 mp. Din evaluare va reiesi un pret de cel mult 5 lei , sa 

fim mai maleabili , sa ne multumim cu faptul ca ne vin niste bani la buget. 

Pentru punctul diverse , se solicita inscrieri la cuvant. 

Se inscriu dl Ciocanel Marian si dl Serbana Marian . 

Dl primar spune ca in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare 

, inscrierile la cuvant se vor face la inceputul sedintei. 

Dl Ciocanel inscris la cuvantpropune ca sedintele Consiliului Local sa fie 

inregistrate . 



Dl Serbana Marian , inscris la cuvant intreaba daca se poate face ceva  cu DC 

12,  si la intrarea si iesirea de la podul de la Stangulesti .  Pe Dc 12 , a intrat 

cineva in el , ocolind o groapa.   

Raspunde dl primar ca in urma cu 5 zile a avut o discutie cu dl primar de a 

Cosmesti , acest drum comunal este de interes local , pentru satele Blejesti, 

Sericu si Cosmesti . Spune ca in ultimii 8-9 ani nu a fost preluat decat un singur 

drum comunal in domeniul Consiliului Judetean . Se va face o solicitare 

comuna din partea comunelor Blejesti si Cosmesti , adresata Consiliului 

Judetean Teleorman pentru preluare in vederea reabilitarii si intretinerii acestui 

drum comunal . S-a facut aceasta solicitare , insa asteptam  ca aceasta adresa sa 

fie vazuta si semnata   de catre conducerea Comunei Cosmesti. 

Daca acestia nu vor fi de acord, se va face aceasta solicitare doar din partea 

Comunei Blejesti ,  ca sa se  preia  in domeniul public al judetului , cei 4,6 km 

ai comunei noastre , pana la limita cu Cosmesti, in vederea reabilitarii , iar 

Comuna Cosmesti sa depuna si ei singuri daca nu vor impreuna cu comuna 

noastra.  

Consilierul Serbana Marian, spune „pana se va prelua, sa se faca ceva  cu 

drumul acesta” . Dl primar spune ca a pus piatra. 

Dl Serbana Marian recomanda sa se puna piatra calcaroasa ca la Cosmesti, sa se 

intretina groapa. 

Inca odata dna savulescu spune in legatura cu solciitarea OMV Petrom SA , sa 

avem in vedere ca  vor veni niste bani la buget, sa nu fim respingatori cu 

unitatile  care sunt pe teritoriul localitatii .  

Se declara lucrarile inchise . 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                Întocmit Secretar  General , 

             Serbana Constantin            Burcea Adriana  
 
 
 

 


