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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  29 iunie 2021 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 29 iunie 2021,  în 

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

cetateanul Nita Ion . 

 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 31 mai 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  dna Savulescu , care spune ca la pct 4 al ordinii de zi 

a solicitat eliminarea din preambului proiectului de hotarare a avizului favorabil 

al comisiilor de specialitate al Cl Blejesti , in procesul verbal fiind consemnata 

doar eliminarea avizului CL , in rest fiind multumita de consemnarile din pv .  

Se supune la vot procesul verbal incheiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?    13 consilieri   

Cine se  ABȚINE?      - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

 

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

data de 31 mai 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 29 iunie 2021, a fost convocată de 



Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 150  din 23 iunie 2021, 

cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind modificarea 
HCL nr. 23 din 28.04.2020 -aprobarea inchirierii suprafetei de 7491 mp 
din terenul extravilan, categoria de folosinta arabil , aflat in domeniul 
privat al UAT Comuna Blejesti, pentru exercitare drept de folosinta a 
OMV Petrom SA in scopul efectuarii proiectului de investitii  „ 
Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 Blejesti “ 

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe 
anul 2021 –semestrul I si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii 
de aparare impotriva incendiilor pe anul 2021 

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind desemnarea 
unui reprezentant al CL Blejesti in Comisia pentru Evaluarea si asigurarea 
Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti   

d) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
actualizarii indicatorilor tehnici si economici, a devizului general 
privind cheltuielile necesare realizarii  obiectivului de investitii 
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BLEJEȘTI, BACIU ȘI SERICU, DIN 

COMUNA BLEJEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN ”.  
e) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al 
comunei Blejesti  

f)   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 modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2020 -aprobarea 

inchirierii suprafetei de 7491 mp din terenul extravilan, categoria de folosinta 

arabil , aflat in domeniul privat al UAT Comuna Blejesti, pentru exercitare drept 

de folosinta a OMV Petrom SA in scopul efectuarii proiectului de investitii  „ 

Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 Blejesti “ 

 



Se solicita inscrieri la cuvant. Se inscrie  dna Savulescu care spune ca intelege 

ca aceasta modificare  este facuta doar pentru pretul raportului de evaluare, 

care va fi suportt de OMV  .   

Secretarul comunei explica ca in vechiul contract cadru aprobat prin HCL 23/ 

2020, era stipulata plata raportului de evaluare in sarcina OMV Petrom SA. Insa 

acestia au venit cu un alt model de contract de inchiriere, la semnat , OMV ul 

nemaifiind de acord cu suporarea platii raportului de evaluare  si astfel, nefiind 

semnat contractul , neproducand efecte juridice pana la acest moment, s-a 

propus modificarea contractului cadru .  t  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

12 voturi PENTRU  

1 vot ABTINERE (Ciocanel) 

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2020 -aprobarea inchirierii 

suprafetei de 7491 mp din terenul extravilan, categoria de folosinta arabil , 

aflat in domeniul privat al UAT Comuna Blejesti, pentru exercitare drept de 

folosinta a OMV Petrom SA in scopul efectuarii proiectului de investitii  „ 

Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 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 aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de 

aparare impotriva incendiilor pe anul 2021 –semestrul I si stabilirea masurilor 

de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2021. 

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

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Dna Savulescu spune ca se astepta sa fie seful SVSU sa prezinte documentatia  .   

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 Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 

impotriva incendiilor pe anul 2021 –semestrul I si stabilirea masurilor de 

optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2021, 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 desemnarea unui reprezentant al CL Blejesti in 

Comisia pentru Evaluarea si asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 

1 Blejesti    

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

Se solicita inscrieri la cuvant pentru propunere reprezentant .  

Dna Petrescu Zoica propune pe dna asistent medical , consilier Ciobanu 

Nicoleta .  Dna Savulescu propune  pe dl Spinu Viorel viceprimar . 

Dl primar explica ca deja dl viceprimar este in Consiliul de administratie al scolii 

si nu mai poate face parte dumnealui 

Se supune la vot propunerea pentru dna Ciobanu Nicoleta. 

12 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERI  

1 voturi IMPOTRIVA (Serbana Marian )   

 

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

Blejesti,  privind desemnarea unui reprezentant al CL Blejesti in Comisia pentru 

Evaluarea si asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti  in 

persoana dnei Ciobanu Nicoleta , 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 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnici si 

economici, a devizului general privind cheltuielile necesare realizarii  



obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BLEJEȘTI, 

BACIU ȘI SERICU, DIN COMUNA BLEJEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN ”.  

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

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl Ciocanel intreaba ca daca vor exista lu vom face o noua hotarare de 

actualizare ? 

Dl primar spune ca e posibil sa mai  existe  actualizari in functie de cresterile 

euro, ca aceasta este o actualizare a indicatorilor economici, dar si tehnici, ca s-

a depus proiectul pentru finantare , si ca se va sti exact suma finala dupa 

semnarea contractuluid e finantare . 

Dna Savulescu se abtine , nu a avut documentatia necesara studiului, vechile 

HCL uri adoptate inaintea acestei actualizari 

 Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

11 voturi PENTRU  
2 voturi ABTINERI (Savulescu, Ciocanel 

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

Blejesti,  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnici si economici, a 

devizului general privind cheltuielile necesare realizarii  obiectivului de 

investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BLEJEȘTI, BACIU ȘI SERICU, 

DIN COMUNA BLEJEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN ”,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 Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Blejesti  

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

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dna Savulescu spune ca in general a observat ca  sunt aceleasi reguli, cu cateva 

modificari si roaga secretarul sa prezinte aceste modificari pentru toti 

consilierii, pentru a se stabili niste reguli incepand de acum, pe care sa le 

respectam cu toti , spre a usura munca secretarului , pentru ca volumul mare 



de lucru va fi tot la aceasta . Doreste sa existe o mai buna colaborare , ca sa 

ajutam secretarul  

 Secretarul spune ca intradevar in mare parte , in acest nou  ROF sunt  

prevederi legale care se regasesc in codul administrativ , insa sunt si noutati , 

pe care trebuie sa ni le insusim cu totii. Nu a pregatit aceste reguli ce trebuiesc 

respectate incepand de la sedinta viitoare , urmeaza sa le pregateasca si sa isi 

insuseasca si dansa toate anexele care trebuie folosite de la sedinta urmatoare. 

Si tot atunci va face o prezentare a noutatilor si a anexelor adaptate la Consiliul 

Local Blejesti   

 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 Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului Local al comunei Blejesti ,de la  punctul nr. 5 al ordinei de zi, este 

aprobat.    

 

Se trece la pct 6 al ordinei de zi, diverse. 

Se inscrie cetateanul Nita Ion care spune ca are o serie de probleme de 

prezentat ale comunei, stiute sau nestiute: „TP uri neeliberate din anul 1990” ( 

dl primar ii spune ca legea fondului funciar a aparut in anul 1991 , ci nu din 

1990) ,”izlazuri abandonate, gunoaie multe, exodul scolilor, scoala Sericu si 

Gradinita parasite, nereabilitate , circulatia auto in Sericu cu camioane mari pe 

pod, de ce nu e interzisa circulatia acestora, gropile din asfalt, intreaba de 

calitatea apei” ( dl primar ii spune ca este foarte buna si ii atrage atentia la 

plata impozitului si a tuturor datoriilor , insa cetateanul Nita refuza in fata 

consiliului si spune ca nu va plati datoriile); spune ca „nu exista santuri si 

trotuare , spune ca exista o cisterna care arunca dejectii si solicita primarului sa 

identifice cu camerele de supraveghere aceasta persoana” , intreaba de 

profitul primariei de pe urma exploatarii buldo si de la transportul persoanelor 

decedate cu tractorul ( dl primar ii spune ca primaria nu e societate , ca sa aiba 

profit) si alte cateva nemultumiri ale dumnealui, pe care si le –a exprimat si in 

scris in trecut, „oamenii care au fost in comisii la alegeri anterior, acum sunt 

consilieri locali”, spune dlui primar ca „a infiintat in Blejesti dictatura si 



fraudarea alegerilor” , in final intreaba daca se stie cum inceteaza mandatul 

unui primar si da exemple: „ referendum , incompatibilitate, deces   „ 

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  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


