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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  31 mai 2021 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 31 mai 2021,  în 

sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri din cei 13 consilieri in functie. 

 La sedinta participă de drept, primarul localităţii si secretarul general . 

Se propune supunerea  la vot a  procesului verbal încheiat în ședinta de 

lucru  anterioară, respectiv din data de 22 aprilie 2021, care a fost studiat  in 

sedinta pe comisii  de specialitate , de catre consilierii prezenti la aceste sedinte 

si personal , acest proces verbal fiind transmis in timp útil,  pe email dnilor si 

dnelor consilieri , care au solicitat expres acest lucru ( respctiv dnei Savulescu, 

dnilor Serbana Marian, Serbana Constantin  si Ciocanel Marian).  

Se  înscrie la cuvânt  dl Serbana Marian, care spune ca procesul verbal 

anterior nu este complet , nu s-a cuprins tot mai ales la proiectul de hotarare 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale , si mai ales ca s-a votat 

impotriva  de catre cei 12 consilieri ci nu cu abtineri, asa cum apare in procesul 

verbal . Secretarul general al comunei verifica si recunoaste ca s-a strecurat o 

greseala in redactarea pv ului , ca cei 12 au votat impotriva ci un s-au abtinut, 

asa cum apare si in registru special in format scris existent   .Spune ca va 

modifica aceste proces verbal in sensul ca cele 12 voturi au fost Impotriva si 

chiar modifica in sedinta acest pv.  

Dna Savulescu spune ca un trebuia modificat acest proces verbal ci sa se 

consemneze acum in acest proces verbal.  

Se supune la vot procesul verbal incheiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?    13 consilieri , dna Savulescu fiind de acord cu Procesul 

verbal cu modificarile aferente   

Cine se  ABȚINE?      - 



Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

 

Procesul verbal al ședinței anterioare de lucru a Consiliului Local Blejești din 

data de 22 aprilie 2021 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din total 

13 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dl Traian Gheorghe  , ca 

sedinta de lucru ordinara din data de 31 mai 2021, a fost convocată de Primarul 

localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 121 din 24 mai 2021, cu 

următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
Stategiei de Dezvoltare Locala a comunei Blejesti pentru perioada 2021-
2027 

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea de 
burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat din comuna Blejesti , judetul Teleorman , pentru anul scolar 2020-
2021 , incepand cu data adoptarii acesteia  

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind modficarea 
HCL nr. 41/ 2018  privind darea in administrare a unor bunri imobile 
proprietatea publica a UAT comuna Blejesti , catre Scoala Gimnaziala  nr. 
1 Blejesti  

d) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind   acordarea 
dreptului de uz si servitute de trecere subterana pe o lungime de 531 m ,  
si o suprafata de 160 mp , de alungul DJ 503 (Sos Pitesti) , pe partea 
stanga , pe directia de mers  spre orasul Videle , pentru instalarea de 
retele electrice si pentru accesul acestora , pentru Distributie Energie 
Oltenia SA 

e)  Diverse  
Presedintele de ședință supune la vot proiectul ordinei de zi  : 

Cine este PENTRU ?    13 consilieri 

Cine se  ABȚINE?   -     

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ?  – 

 

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

da citire proiectului de la punctul nr. 1 al ordinii de zi : proiect de hotarare al 

primarului comunei privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 

comunei Blejesti pentru perioada 2021-2027 

Se solicita inscrieri la cuvant. Se inscrie  dna Savulescu si dl primar 

Dl primar spune ca la sedinta anterioara dl Serbana Constantin a adus in 

discutie lipsa unui proiect de reabilitare a drumurilor de exploatare agricole  si 



forestiere. A fost cuprins si acest proiect si asa se prezinta strategia de 

dezvoltare a comunei pentru urmatoarea perioada . 

 

 

Dna  Savulescu, spune ca are cateva lucruri  de spus , pentru doua dintre 

proiecte.   

„Printre proiectele propuse mi-au atras atentia urmatoarele: dotarea cu utilaje 

si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubrizare , ar fi 

un lucru extraordinar, insa pentru proiectul realizare groapa ecologica pentru 

gestionarea deseurilor din comuna Blejesti , insemna sa construim o groapa 

ecologica la noi in comuna , de depozitare gunoi, nu sunt de acord cu acest 

proiect, cu infiintarea gropii ecologice la noi in comuna ”  

Dl primar spune ca aceasta strategie de dezvoltare a localitatii este pe o 

perioada de 7 ani, nu se stie , s-ar putea sa nu realizam acest serviciu , sa nu 

infiintam groapa ecologica . 

Dna Savulescu intreaba cat mai dureaza serviciul asigurat de Polaris .  

Dl primar spune ca a fost o sedinta Adi Teleorman Managementul Deseurilor, 

la care a participat si spuna ca primarii PNL sustin prelungirea prin act aditional 

a contractului existent cu POlaris , pe inca 4 ani . Nu e legal , spune dl primar , 

in primul rand fiind necesara licitatia . Stie ca pana la sfarsitul anului vor 

ramane aceleasi tarife. Pentru acest act aditional, au fost necesare mai multe 

avize , care cu siguranta au fost  obtinute.  

Spune si este sustinut de catre dna Savulescu , care a dus in discutie acestea si 

in sedinte anterioare, ca a fost semnat contractul cu SC Polaris de catre 

beneficiarii din Blejesti, ulterior , orice mariri de pret nu s-au facut prin act 

aditional, asa cum era firesc si legal. Nici un cetatean nu a semnat aceste acte 

aditionale de majorare pret al serviciului de salubrizare.  

O alta problema spune dl Serbana Marian  , este perioada de sfarsit de luna , 

cand nu e normal sa se ridice doar sacul galben ci , ar trebui sa vina doua 

masini si pentru gunoiul menajer , deci pentru ambele tipuri de deseuri. Pentru 

reciclabile nu ar trebui sa ni se ia babiii , pentru ce separam noi deseurile , 

pentru ce facem selectie. 

 



Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERI  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 13 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Blejesti 

pentru perioada 2021-2027, de la  punctul nr. 1 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din comuna Blejesti , judetul Teleorman , 

pentru anul scolar 2020-2021 , incepand cu data adoptarii acesteia . 

Se da citire proiectului de la pct 2 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Dna Savulescu spune ca exista o neintelegere probabil, in adresa scolii sunt 

specificati 11 elevi iar in proiectul primarului sunt trecuti 20 de elevi , 

deasemeni in referatl de aprobare se specifica ca au exista discutii intre cele 

doua unitatii, intre cine si cine . Deasemeni considera ca trebuie trecut in 

preambulul proiectului de hotarare si a hotararii de aprobare a bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

Dl Primar spune ca a primit de la Scoala o adresa prin care se specifica ca un 

numar de 11 elevi se incadreaza , insa a gandit proiectul in sensul acordarii si 

stabilirii unui numar de 20 burse sociale pentru un numar de 20 de elevi , 

estimand un numar mai mare , pe viitor putand sa se incadreze mai multi elevi.  

Secretarul spune ca a existat o oarecare necolaborare intre cele doua institutii, 

pentru ca cei 4000 lei care au fost repartizati in buget special pentru acordarea 

de burse scolare , au fost solicitati si repartizati in urma unui solicitarii 

Finantelor adresate Scolii in luna martie. Noi nu am stiut de acesata solicitare , 

scoala a facut un estimat , au stabilit in consiliul de administratie , fara sa 

transmita si sa stie ca pe langa aceste demersuri, nu e suficienta doar 

includerea in buget a sumei ci trebui obligatoriu si aceasta hotarare prin care 

stabilim numarul , cuantumul si tipurile de burse ce se acorda . Am vorbit la 

prefectura si am prins in titlu,  ca aceste burse  ce se acorda in anul scolar 

2020-2021 ,sa se faca  incepand cu data adoptarii prezentei hotarari. 



Dl primar spune ca identificarea elevilor care pot beneficia de aceste burse , se 

face de catre scoala. In perioada urmatoare se va purta din nou discutii cu 

conducerea scolii , pentru a nu se „umbla „ la note , ca sa nu se incadreze astfel 

elevii la aceste burse.   

Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERI  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 13 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind  acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din comuna Blejesti , judetul Teleorman , 

pentru anul scolar 2020-2021 , incepand cu data adoptarii acesteia , de la  

punctul nr. 2 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind modificarea HCL nr. 41/ 2018  privind darea in 

administrare a unor bunri imobile proprietatea publica a UAT comuna Blejesti , 

catre Scoala Gimnaziala  nr. 1 Blejesti  

Se da citire proiectului de la pct 3 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant.  

 

Dna Savulescu spune ca are un amendament propus, de ce s-a trecut in 

preambulul proiectului de hotarare  si avizul comisiei de specialitate ? 

Secretarul general , spune ca in conformitate cu prevederile Codului 

administrativ, avizul are caracter consultativ, nu considera ca este gresit 

trecuta in preambul avizul Comisiilor de specialitate , deoarece proectul de 

hotarare aflat in dezbatere azi , pentru a fi sustinut de primar , trebuie sa fie 

insotit obligatoriu de referat de aprobare , raportul de specialitate si avizul 

comisiilor de specialitate. Toate aceste 3 sunt obligatorii. Proiectul este in 

dezbatere azi . Mai mult proiectul de hotarare este initiat de primar , redactat 

de secretar si impreuna cu referatul de aprobare , este trimis Comisiilor pentru 

aviz si comartimentelor de specialitate pentru intocmirea raportului de 

specialitate. Toate acestea vor fi in spatele proiectului de hotarare, care se afla 

in dezbatere azi.     



Dl Serbana Constantin sustine convingerile dnei secretar general , spune ca si 

legile sunt  dezbatute in comisiile de specialitate , li se da aviz favorabil, sau 

nefavorabil , apoi se intra in plen  si se prezinta , se supune aprobarii . Daca la 

nivel central este asa cum prezinta secretarul,. Atunci de ce la nivel local sa 

facem altfel  

Se supune la vot amendamentul propus de Savulescu Viviana  

3 voturi PENTRU (Ciocanel M, Serbana M, Savulescu V) 

- voturi ABTINERI  

10 voturi IMPOTRIVA   

 

Se supune la vot proiectul de hotarare  in forma initiala 

12 voturi PENTRU  

1 voturi ABTINERI (Savulescu) 

-voturi IMPOTRIVA 

Dl primar mai adauga , la remarca secretarului ca in anul 2018 a fost hotarata 

in sarcina Scolii nr. 1 Blejesti , obtinerea avizelor de la ISu pentru securitate la 

incendiu , insa nu s-a semnat contractul de dare in administrare cu directorul 

de la acea vreme , pt ca nu s-a dorit , si in urma controlului ISU Ad Ghica 

Teleorman , s-a stabilit  ca masuta , stabilirea in sarcina careia dintre cele doua 

institutii revine  obligatia obtinerii avizelor de la ISu pentru Scoli.  

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

Blejesti,  privind modificarea HCL nr. 41/ 2018  privind darea in administrare a 

unor bunri imobile proprietatea publica a UAT comuna Blejesti , catre Scoala 

Gimnaziala  nr. 1 Blejesti , de la  punctul nr. 3 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere 

subterana pe o lungime de 531 m ,  si o suprafata de 160 mp , de alungul DJ 

503 (Sos Pitesti) , pe partea stanga , pe directia de mers  spre orasul Videle , 

pentru instalarea de retele electrice si pentru accesul acestora , pentru 

Distributie Energie Oltenia SA 

Se da citire proiectului de la pct 4 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 



Dna Savulescu sustine amendamentul propus de dumneai: se da citire 

acestuia, doreste modificarea preambulului proiectului de hotarare respectiv, 

eliminarea avizului Comisiilor CL , inregistrarea planului topografic si trecerea 

in preambul, adaugarea HCL cu canalizarea si trecerea nr de inregistrare a 

raportului de specialitate 

Se supune la vot amendamentul propus de Savulescu Viviana  

3 voturi PENTRU (Ciocanel M, Serbana M, Savulescu V) 

- voturi ABTINERI  

10 voturi IMPOTRIVA   

 

Se supune la vot proiectul de hotarare  in forma initiala 

10 voturi PENTRU  

3 voturi ABTINERI (Savulescu, Ciocanel si Serbana M) 

-voturi IMPOTRIVA 

Dl primar mai adauga ,ca Primaria Videle a adoptat aceasta hotarare in sedinta 

de CL , s-a semnat contractul de uz si servitute  

Si noi si Videle , avem suprafata care va face obiectul avizului la CEZ .  

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

Blejesti,  privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere subterana pe 

o lungime de 531 m ,  si o suprafata de 160 mp , de alungul DJ 503 (Sos Pitesti) 

, pe partea stanga , pe directia de mers  spre orasul Videle , pentru instalarea 

de retele electrice si pentru accesul acestora , pentru Distributie Energie 

Oltenia SA, de la  punctul nr.4 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

 

Se trece la pct 5 al ordinei de zi, diverse. 

Se inscrie dl Serbana Marian care spune ca a adus in discutie si in sedintele 

anterioare , groapa de la podul de langa Statia de apa . Este foarte periculoasa , 

nu este vizibilitate buna , este foarte multa boschetarie , cel care coboara se 

baga pe stanga . Propune sa se ia masuri , sa se astupe acea groapa, avem 

destui constructori  

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta  multumeste 

tuturor celor prezenti si declara lucrarile inchise.     

                       
 



              Preşedinte de şedinţă,                                         Întocmit secretar general , 
                        Traian Gheorghe          Burcea Adriana  
  

 


