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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  22 iulie 2021 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 22 iulie 2021,  în 

sală sunt prezenți un număr de 11 consilieri din cei 13 consilieri in functie, 

lipsind Serbana Marian si Savulescu Viviana, care aceasta din urma , a anuntat 

secretarul ca este plecata in vacanta  . 

 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 29 iunie 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 supune la vot procesul verbal incheiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?    11 consilieri   

Cine se  ABȚINE?      - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de  29 iunie 2021 a fost aprobat cu un numar de 11 voturi pentru din total 

11 consilieri prezenti . 

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

sedinta de lucru  ordinara din data de 22 iulie 2021, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 173  din 16 iulie 2021, 

cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind constituirea 
grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii 



situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare , la nivelul comunei 
Blejesti  

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind alegerea 
presedintelui de sedinta CL Blejesti pentru urmatoarele 3 luni  

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind  revocarea 
HCL nr. 14/18.02.2021   

d) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind analiza 
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol, in trimestrul II / 2021 
si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea acestei activitati   

e) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
indicatorilor de performanta pentru « Serviciul Public Apa Canal Comuna 
Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Blejesti, 
judetul Teleorman  

f)  Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2021 

g) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
gestiunii directe a serviciului « Serviciu Public Apa Canal Comuna 
Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Blejesti, 
judetul Teleorman   

h) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind predarea 
catre « Serviciul Public Apa –Canal Comuna Blejesti », organizat in 
subordinea Consiliului Local  al comunei Blejesti, judetul Teleorman a 
Retelei de alimentare cu apa a comunei Blejesti, judetul Teleorman 

i) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind atestarea 
modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Blejesti , judetul Teleorman, insusit prin HCL nr. 13/ 24.04.2001 

j) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti privind 
implementarea , necesitatea , oportunitatea si potentialul economic al 
proiectului Reabilitare Drum Comunal DC 12, Comuna Blejesti , sat Sericu 
, judet Teleorman . 

k) Raport activitate asistenti personali sem I 2021  
l) Diverse  

 

Presedintele de ședință supune la vot proiectul ordinei de zi  : 

Cine este PENTRU ?    11 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 constituirea grupului de lucru in vederea 

identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii 

masurilor necesare , la nivelul comunei Blejesti  

 

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Dl Ciocanel Marian intreaba ce inseamna aceste asezari informale. I se explica 

de catre secretar ce anume reprezinta si de ce constituim acest grup de lucru.  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

11 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind constituirea grupului de lucru in vederea identificarii 

asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare , 

la nivelul comunei Blejesti , 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  alegerea presedintelui de sedinta CL Blejesti pentru 

urmatoarele 3 luni. 

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

Se solicita propuneri in acest sens.  

Dl Serbana Constantin propune ca presedinte de sedinta pe Ciobanu Nicoleta  

Dl Chirita Mihai propune ca presedinte de sedinta pe Dr Andrei Mirela  .   

Se supune la vot propunerea pentru Ciobanu Nicoleta    

3 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERI  

8 voturi IMPOTRIVA 

Se supune la vot propunerea pentru Dr Andrei Mirela     

8 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERI  

3 voturi IMPOTRIVA 



 

Cu un număr de 8 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind  alegerea presedintelui de sedinta CL  Blejesti pentru 

urmatoarele 3 luni, 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  revocarea HCL nr. 14/18.02.2021   

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

Se solicita inscrieri la cuvant . Nu sunt inscrieri la cuvant .  

Secretarul spune ca a adus in discutie aceasta revocare si la sedinta anterioara.  

Se supune la vot proiectul de hotarare . 

10 voturi PENTRU  

1 voturi ABTINERI (Ciocanel Marian) 

- voturi IMPOTRIVA  

 

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

Blejesti,  privind revocarea HCL nr. 14/18.02.2021  , 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 analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol, in trimestrul II / 2021 si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea 

acestei activitati    

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

Se solicita inscrieri la cuvant. Nu sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11 voturi PENTRU  
-voturi ABTINERI  

- voturi IMPOTRIVA 



Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol, in trimestrul II / 2021 si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea 

acestei activitati  ,de la  punctul nr.4 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru 

« Serviciul Public Apa Canal Comuna Blejesti », organizat in subordinea 

Consiliului Local al comunei Blejesti, judetul Teleorman .  

Se da citire proiectului de la pct 5 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Nu sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11 voturi PENTRU  
- voturi ABTINERI  

- voturi IMPOTRIVA 
 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru « Serviciul 

Public Apa Canal Comuna Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al 

comunei Blejesti, judetul Teleorman ,de la  punctul nr. 5 al ordinei de zi, este 

aprobat.    

 

Se trece la pct 6 al ordinei de zi, Proiect de hotarare  al primarului comunei 

Blejesti , privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul 2021 

Se da citire proiectului de la pct 6 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Se inscrie dl primar care spune ca a initiat acest proiect de hotarare , 

cuprinzand o suma de bani pt inchirierea unui container , deoarece din toamna 

se mai infiinteaza o clasa, exista o adresa din partea scolii  prin care suntem 



obligati sa asiguram acest spatiu . Existau doua variante, ori sa cumparam acest 

container , ori sa il inchiriem acest container, format din 3 modulepentru 

maxim 24 de elevi  , care va fi amplasat in curtea scolii.A luat decizia de a l 

inchiria , pe o perioada determinata , pana la terminarea reabilitarii , impreuna 

cu dna director. Nu avem interes sa cumparam acest container , costurile ar fi 

mult mai mari . A discutat la Prefectura si la Finante , noi vom vira banii acestia 

cuprinsi in urma rectificarii, catre Scoala , si sccoala va face contractul de 

inchiriere , va face plata , se va achizitiona chiar si mobilierul tot si catedra 

cadrului didactic. 

Alte sume necesare rectificarii sunt aratate in raportul de specialitate si in 

referatul de aprobare al primarului comunei .  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

10 voturi PENTRU  
 1 vot ABTINERE (Ciocanel)   

- voturi IMPOTRIVA 
 

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

Blejesti,  privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul 2021,de la  punctul nr. 6  al ordinei de zi, este aprobat.   

 

 

 

Se trece la pct 7 al ordinei de zi, Proiect de hotarare  al primarului comunei 

Blejesti , privind aprobarea gestiunii directe a serviciului « Serviciu Public Apa 

Canal Comuna Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al comunei 

Blejesti, judetul Teleorman   

Se da citire proiectului de la pct 7 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Nu sunt inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11 voturi PENTRU  
- vot ABTINERE   
- voturi IMPOTRIVA 



 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind  privind aprobarea gestiunii directe a serviciului « Serviciu 

Public Apa Canal Comuna Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al 

comunei Blejesti, judetul Teleorman , de la  punctul nr. 7 al ordinei de zi, este 

aprobat.   

 

Se trece la pct 8 al ordinei de zi, Proiect de hotarare  al primarului comunei 

Blejesti , privind predarea catre « Serviciul Public Apa Canal Comuna Blejesti », 

organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Blejesti, judetul Teleorman 

a retelei de alimentare cu apa a comunei Blejesti, judetul Teleorman   

Se da citire proiectului de la pct 8 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Nu sunt inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11 v oturi PENTRU  
- vot ABTINERE   
- voturi IMPOTRIVA 

 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind  privind predarea catre  « Serviciul Public Apa Canal Comuna 

Blejesti », organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Blejesti, judetul 

Teleorman ,a  retelei de alimentare cu apa a comunei Blejesti , judetul 

teleroman ,  de la  punctul nr. 8 al ordinei de zi, este aprobat.   

 

Se trece la pct 9 al ordinei de zi, Proiect de hotarare  al primarului comunei 

Blejesti , privind atestarea modificarii inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Blejesti , judetul Teleorman, insusit prin HCL nr. 

13/ 24.04.2001  

Se da citire proiectului de hotarare . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 



Dl primar explica ca nu supunem la vot acest proiect de hotarare, ci ca acesta 

este doar prezentat . Acesta a fost inaintat la Minister, pentru a obtine aviz , si 

dupa obtinerea avizului, in termen de 60 de zile, vom proceda la adoptarea 

acestei hotarari   . Acest proiect initiat si depus la Minister este necesar la 

dosarul platii finale , la Afir pentru proiectul de reabilitare , modernizare a 

Gradinitei nr. 2 Blejesti.  

Dl Ciocanel intreaba daca vecinii sunt ok, nu trebuiau schimbati. Dl primar ii 

spune ca nu . 

 

 

Se trece la pct 10  al ordinei de zi, Proiect de hotarare  al primarului comunei 

Blejesti ,  privind implementarea , necesitatea , oportunitatea si potentialul 

economic al proiectului Reabilitare Drum Comunal DC 12, Comuna Blejesti , sat 

Sericu , judet Teleorman . 

Se da citire proiectului de la pct 10 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Nu sunt inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11  voturi PENTRU  

- vot ABTINERE   
- voturi IMPOTRIVA 

 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind implementarea , necesitatea , oportunitatea si potentialul 

economic al proiectului Reabilitare Drum Comunal DC 12, Comuna Blejesti , sat 

Sericu , judet Teleorman ,  de la  punctul nr. 10  al ordinei de zi, este aprobat 

 

DL primar spune ca a depistat ca si o parte a DC 12 , o portiune de 1 km , pana 

la limita cu Cosmesti, este a OMV ului, intabulat drept de proprietate. Asa s-a 

intamplat si cu strada Satelit, de o parte si de alta a DJ ului, care deasemeni 

apartine OMV Petrom SA . S–a facut solicitare catre acestia, in cursul 

saptamanii acesteia, de renuntare la dreptul de proprietate . Proiectul de 

reabilitare va contine santuri dalate, intarri in curti, va fi conform standardelor 

europene si va fi depus la fonduri 



In continuare se da citire raportului de  activitate al  asistentilor  personali 

pentru semestrul I al anului 2021, intocmit de inspector asistent Ciocirlan 

Ionela Ramona   

La diverse nu se inscrie nimeni  

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  
  

 

 

 

 

 

 


