
 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI 

Strada  Pitesti, nr. 167, comuna Blejesti, judetul Teleorman 

Tel / fax : 0247/ 452502; e-mail: blejesti_tr@yahoo 

Nr. _____  din 31 ianuarie  2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  31 ianuarie 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 31 ianuarie  2022,  

în sală sunt prezenți un număr de 12 consilieri din cei 13 consilieri in functie, iar 

al treisprezecele consilier, respectiv Chirita Mihai este prezent online , prin 

mijloace electronice (telefon ) . 

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

Mai participa si inspector superior Pecila Andu Mircea si consilier achizitii 

publice , cu atributii de contabilitate delegate Bobe Ionela Alina .  

Secretarul arata ca dispozitia de convocare a sedintei Consiliului Local a fost 

completata astazi cu dispozitia nr. 52/ 2022, cu modalitatea de participare 

online azi a consilierului Chirita Mihai , aflat in carantina la domiciliu , astfel: 

“se considera prezent la sedinta si consilierul local care participa prin utilizarea 

oricarui mijloc electronic, organizarea acestei sedinte ordinare putand fi facuta 

si in sistem online pentru persoanele care datorita pandemiei se afla in izolare 

/ carantina „. Consilierii sunt intru totul de acord cu aceasta participare.  

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

lucru  anterioară, respectiv din data de 23 decembrie 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 ( respectiv dnei dr Andrei , 

dnei Savulescu, dnilor Serbana Marian, Serbana Constantin  si Ciocanel 

Marian).  

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 23 decembrie  2021 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din 

total 13 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, Burcea Gheorghe , ca 

sedinta de lucru  ordinara din data de 31 ianuarie 2022, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. _____  din 25 ianuarie   

2022, cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General si a Regulamentului 
Local de Urbanism al comunei Blejesti  

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind validarea 
dispozitiei nr. 2/06.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului 
sectiunii de dezvoltae a bugetului local Blejesti, sursa A , al anului 2021 , 
cu suma de 484.973,80 lei, din excedentul anului 2020  

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind incheierea 
exercitiului bugetar de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

d) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 

e) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni  

f) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
numarului de asistenti personali ingrijire persoane cu handicap, aferent 
anului 2022   

g) 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 2022 

h) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea  
Planului de Analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Comitetului Local 
pentru situatii de Urgenta Blejesti, anul 2022 

i) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea 
unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor in anul 2022  

j) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind acordarea 
unui stimulent financiar pentru nou nascuti in anul 2022  

k) 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 , in anul 2022 



l) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
retelei  scolare a unitatilor de invatamant preuniverstar de stat din 
comuna Blejesti, judet Teleorman, pentru anul scolar 2022-2023  

m) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobare a 
cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul 
Consiliului Local Blejesti , incepand cu 01.01.2022 

n) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea 
raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe 
anul 2021 –semestrul II  

o) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind modificarea 
HCL nr. 77/ 13.12.2021 privind aprobarea burselor scolare pentru elevii 
din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Blejesti , 
judet Teleorman , pentru anul scolar 2021-2022 , cuantumul si numarul 
acestora  

p) prezentarea solicitarii Primariei comunei Blejesti catre Consiliul Judetean 
Teleorman , privind cele doua drumuri judetene din centrul satului 
Blejesti si raspunsul CJ TR 

q) prezentarea deciziei Curtii de Conturi nr. 37 din decembrie  2021 
r) Diverse  
Dna Savulescu spune ca ordinea de zi este foarte stufoasa , ca se putea tine 

doua sedinte , fiind foarte greu si pentru secretar. 

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 documentatiei de urbanism Actualizare 

Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei 

Blejesti  

Presedintele intreaba daca sunt discutii asupra proiectului. Dna Savulescu 

intreaba daca s-au introdus suprafete in intravilan , cunoscand vechiul PUG din 

anul 1997 .  

Dl Pecila spune ca scopul PUG ului nu este de a scoate sau introduce suprafete 

in intravilan . S-a introdus in intravilan o suprafata  totala de aproximativ 175 

ha. Mai mult s-au trasat utilitatile pe planse , acesta fiind un proiect de 

dezvoltare a localitatii , exista restrictii in zonele cu inundabilitate , s-a 



modificat si POT ul,  exista anumite zone in care se poate construe cu 1 etaj, 

masarda sau 2 etaje. 

Dna Savulescu spune ca a lucrat la vechiul PUG , il cunoaste , stie ca a fost 

prelungit ulterior ca valabilitate . Mai spune ca ca si introducerea unor suprafete 

in intravilan reprezinta o dezvoltare a localitatii  

 Dl Primar  spune ca lucrarea este inceputa in anul 2015 si reprezinta o 

actualizare PUG  

Pentru conductele de utilitati exista planse si distante prevazute intre aceste 

conducte , insa acestea pot suporta si modificari ulterioare , deoarece unele sunt 

propuneri .  

Dna Savulescu se declara foarte multumita de raspuns  

Se supune la vot aceasta propunere .   

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

comunei Blejesti,  privind aprobarea documentatiei de urbanism Actualizare 

Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei 

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

Dl Pecila solicita sa se retraga din sedinta . Se multumeste acestuia pentru 

participare . 

 

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

comunei Blejesti, privind  validarea dispozitiei nr. 2/06.01.2022 privind 

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltae a bugetului local 

Blejesti, sursa A , al anului 2021 , cu suma de 484.973,80 lei, din excedentul 

anului 2020  

  

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

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Nu sunt inscrieri la cuvant . 

 Se supune la vot aceasta propunere .   

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 



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

Blejesti,  privind validarea dispozitiei nr. 2/06.01.2022 privind acoperirea 

definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltae a bugetului local Blejesti, sursa A 

, al anului 2021 , cu suma de 484.973,80 lei, din excedentul anului 2020 , 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 incheierea exercitiului bugetar de venituri si cheltuieli 

pe anul 2021 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  . Dna Savulescu intreaba de ce nu s-au chletuit 

banii  

Dna Bobe Ionela Alina spune ca se va cheltui excedentul anul acesta  

Nu mai sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind incheierea exercitiului bugetar de venituri si cheltuieli pe 

anul 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 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

anul 2022 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Serbana Marian spune ca sunt cam putine de facut , in afara de scoala si 

canalizare  



Dl Primar spune ca a facut bugetul de functionare mai intai , apoi cu ce ramane 

a gandit bugetul de dezvoltare, investitiile .Spune ca pana astazi  nu avem 

sume de bani de la Consiliul Judetean Teleorman , sumele din buget sunt de la  

noi, din excedent , de la ANAF , si ca nu s-a dat nimic de la CJ TR, insa poate vor 

veni sume .Daca vor veni sume , se va face rectificare .  

Nu avem sumele pentru scoala, costul per elev . Avem doar sume pentru CES, 

burse scolare si container      

Dl primar spune ca mai avem o lista suplimentara de investitii in asteptare , in 

care sunt prinse extinderea primariei, statii de microbuz, o magazie de lemne 

la Scoala Baciu  

Platforma informatica va fi asigurata de SC Geomatics Srl , cei care au si 

contractul de cadastru general , si va fi de un real folos functionarilor primariei 

dar si cetatenilor. Se va face pentru fiecare  persoana fizica / juridica un folder   

cu toate documentele de proprietate , istoric , amplasamentul pe teren . 

Dl serbana Marian spune ca degeaba , va fi amplasamentul ca la Apia, omul 

vrea sa vada si sa stie exact pe teren.  

Mai spune dl primar ca are cunsotinta ca proiectul de reabilitare al DJ 503 , a 

suferit modificari si  ca statiile de microbuz vor trebui cumparate de catre noi.  

Reabilitarea pentru dispensar Sericu , nu sunt bani prea putini , intreaba 

Serbana Marian ? La reabilitarea cabinetului stomatologic , e si utilarea in 

aceasta suma?  Dl primar spune ca nu, in aceasta suma e cuprinsa  o cladire 

provizorie , cu intrare , toaleta . 

Serbana Marian spune ca se poate utila cu 20.000 si ca un medic ar veni mai 

usor daca ar fi si utilata cladirea  

Dl primar spune in continuare ca la consumul de energie electrica a prins o 

suma dubla , avand in vedere ca au crescut preturile la energie electrica 

Se inscrie si dl Serbana Constantin care spune  ca cele doua terenuri de sport , 

urmeaza sa fie reabilitate . Adunand sumele cu cele de la constructia initiala a 

terenurilor, se ajunge la o suma destul de mare , ca pentru niste terenuri 

ultramoderne .Spune sa fim mai responsabili cand facem astfel de investitii, 

pentru ca ni se fac observatii pe ce cheltuim banii . 

 Ca  exemplu spune de terenul de sport de la Poeni.     



Dl primar spune ca plasa capac textila are doar terenul de sport de la 

Stangulani. 

Scoala nr. 1 Blejesti, cel mai important proiect, reabilitarea acestuia , spune dl 

Serbana Constantin sa facem si gardul dintre Scoala si Biserica / cimitir , acum 

cand este inca santier , sa se termine lucrarea deodata cu Scoala , sa nu mai fie 

din nou santier , in anii urmatorii, sa avem iarba, gazon  . Sa se faca un gard 

frumos intre Scoala si Biserica , nu se refera la gardul din spatele scolii, dinspre 

cimitir . Dl primar il intreaba de unde sa ia banii si pentru o astfel de investitie . 

Dl Serbana C spune sa renuntam la reabilitarea unui teren de sport si sa facem 

acest gard , sa se faca aceasta lucrarea , pentru ca tot e santier in lucru acolo.   

Dl Serbana M spune ca se poate face o sala de sport in acest loc.  

In continuare dl Serbana C intreaba de locatia Dispensarului veterinar  

Dl primar ii raspunde ca aceasta cladire nu apartine Consiliului Local Blejesti , si 

nici terenul, la fel si Posta Romana din Blejesti care e in stare de prabusire , 

proprietar nefiind CL Blejesti . Nu s-a luat nici o masura de catre Posta si de 

catre ADS in vederea reabilitarii celor 2 cladiri.  

Se va face iarasi adresa pentru Posta , pentru ca acolo isi desfasoara activitatea 

angajati ai Postei , fiind in pericol  

Nu mai sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2022, de la  punctul nr. 4 al ordinei de zi, este aprobat.    

Dna Bobe Alina cere sa paraseasca  sala de sedinta , i se multumeste pentru 

participare acesteia .  

 



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

comunei Blejesti, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 

trei luni  

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Spinu Viorel propune presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe dl 

Chirita Mihai  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni , 

de la  punctul nr. 5 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea numarului de asistenti personali ingrijire 

persoane cu handicap, aferent anului 2022   

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind aprobarea numarului de asistenti personali ingrijire 

persoane cu handicap, aferent anului 2022   , de la  punctul nr. 6 al ordinei de 

zi, este aprobat.    

 



Se trece la punctul nr.7 al ordinii 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 2022. 

Dl viceprimar spune ca avem un numar de aproximativ 30 persoane beneficiare 

de ajutor social care presteaza ore. Groparii sunt speciali in acest sens 

nominalizati , ei pot presta mai multe ore intr o luna in functie de decesele 

survenite in luna respectiva   

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 13 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 

2022, de la  punctul nr. 7 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

 

Se trece la punctul nr.8 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea  Planului de Analiza si acoperire a riscurilor 

la nivelul Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Blejesti, anul 2022. 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind aprobarea  Planului de Analiza si acoperire a riscurilor la 



nivelul Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Blejesti, anul 2022, de la  

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

 

Se trece la punctul nr.9 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind  acordarea unui stimulent financiar pentru 

constituirea familiilor in anul 2022   . 

Se da citire proiectului de la pct 9 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea 

familiilor in anul 2022, de la  punctul nr. 9 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr.10 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind  acordarea unui stimulent financiar pentru nou 

nascuti in anul 2022   . 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti in 

anul 2022, de la  punctul nr. 10 al ordinei de zi, este aprobat.    

 



Se trece la punctul nr.11 al ordinii 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 , in anul 2022 . 

Se da citire proiectului de la pct 11 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 13 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 , in anul 2022 , de la  punctul nr. 11 al ordinei 

de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr.12 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea retelei  scolare a unitatilor de invatamant 

preuniverstar de stat din comuna Blejesti, judet Teleorman, pentru anul scolar 

2022-2023  . 

Se da citire proiectului de la pct 12 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind aprobarea retelei  scolare a unitatilor de invatamant 

preuniverstar de stat din comuna Blejesti, judet Teleorman, pentru anul 

scolar 2022-2023 , de la  punctul nr. 12 al ordinei de zi, este aprobat.    

 



Se trece la punctul nr.13 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare a 

consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Blejesti , incepand cu 01.01.2022 . 

Se da citire proiectului de la pct 13 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl primar spune ca sunt bani pentru aceasta crestere a cuantumului 

indemnziatiei consilierilor locali de la 8 % la 10 %  

Exista o formula de calcul pentru participarile la sedintele CL Blejesti si la 

sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local .Aceasta se va aplica 

incepand cu 01.01.2022 , in programul de contabilitate. Roaga secretarii de 

comisii sa fie atenti la prezenta consilierilor la sedintele comisiilor de 

specialitate, spunand ca presedintele de comisie stabileste , ziua si ora la care 

va avea loc sedinta pe comisii de specialitate .  

Dna Savulescu spune ca la comisia nr. 3 , din care face parte , au loc aceste 

sedinte , intotdeauna se intalnesc in comisia de specialitate . Cand era dumneai 

secretar , tot timpul avea discutii cu contabilul, ea inaintand catre contabilitate 

si prezenta la sedinta pe comisie si prezenta la sedinta CL . Si acum pot sa 

apara astfel de discutii din partea celor care vin sau intre cei care vin si cei care 

nu vin la aceste sedinte  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local Blejesti , incepand cu 01.01.2022, de la  punctul nr. 13  

al ordinei de zi, este aprobat.   

 

Se trece la punctul nr.14 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 II  

Se da citire proiectului de la pct 14 de pe ordinea  de zi . 



Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dna Savulescu spune ca ar vrea sa discute despre incendiul de aseara  

De aproximativ 3-4 ani se da foc la izlaz . este un foc pus de cineva . Roaga sa 

se ia masuri , sa vedem cine face acest lucru , iarna si primavara dandu-se foc 

la izlaz . Sa se anunte autoritatile competente  

Focul a fost langa locuinta dumneaei. Focul s-a gestionat foarte tarziu .  

Serbana Marian spune ca a vazut focul in jurul orei 16, din zona fostelor solarii.  

Dl primar spune ca a anuntat incendiul la pompieri la 16.42, a venit initial o 

masina apoi au venit si cei de la Poeni in ajutor  

Dna Savulescu spune ca avem atatea camere de supraveghere sa se observe 

cine a trecut prin zona,pe strazi ,  cine a intrat pe izlaz. SE da foc satului si nu 

putem afla cine e faptasul. Asta se intampla de ani de zile , nu se ia nici o 

masura .Spune mai departe ca la dumneai a intrat pana in curte focul .  

Deasemeni cere sa se ia masuri si fata de gunoiul, deseurile depozitate in 

apropierea locuintei dumneai , de catre anumite persoane.  

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-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 II , de la  punctul nr. 14 al 

ordinei de zi, este aprobat.    

Se trece la punctul nr.15 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind privind modificarea HCL nr. 77/ 13.12.2021 privind 

aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Blejesti , judet Teleorman , pentru anul 

scolar 2021-2022 , cuantumul si numarul acestora 

Se da citire proiectului de la pct 15 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  



Dna secretar spune ca incepand cu semestrul II , in anexa se regasesc 

modificarile la cuantumuri si criteriile de acordare a celor doua tipuri de burse 

de pe raza comunei Blejesti   

Se supune la vot acesta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind modificarea HCL nr. 77/ 13.12.2021 privind aprobarea 

burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat din comuna Blejesti , judet Teleorman , pentru anul scolar 2021-2022 , 

cuantumul si numarul acestora, de la  punctul nr. 15 al ordinei de zi, este 

aprobat.    

Se trece la punctul nr. 16 al ordinii de zi : prezentarea solicitarii Primariei 

comunei Blejesti catre Consiliul Judetean Teleorman , privind cele doua 

drumuri judetene din centrul satului Blejesti si raspunsul CJ TR 

Dna Savulescu  nu e multumita de raspuns , trebuiau puse semne  rutiere 

pentru reglementarea circulatiei , la acest moment , pana la inceperea si 

terminarea lucrarilor  e foarte mult timp.  

Se trece la punctul 17 : prezentarea deciziei Curtii de Conturi nr. 37 din 

decembrie  2021 

La diverse se inscrie dl primar care spune ca in legatura cu programul Anghel 

Saligny , exista un site al Ministerului, unde se intra cu parola . Pentru fiecare 

posibil beneficiar al programului, incepand cu data de 28 ianuarie 2022 se 

afiseaza solicitarile de clarificari cerute celor care sunt posibili beneficiari ai 

programului . PNNR e diferit de Anghel Saligny. 

Daca exista 2 proiecte in acest program, exemplu astfaltare si canalizare , nu se 

aproba astfaltarea daca nu e finalizata apa si canalul in comuna respectiva  . 

Dl primar este intrebat cand se va finaliza lucrarea de canalizare . Acesta 

raspunde ca s-a prelungit executia lucrarii prin act aditional pana la 30 iunie 

2022, pana atunci se va atfalta drumul pana la statia de epurare , se va 

achizitiona generator pentru aceasta , renunandu-se la postul de transformare 

, au ramas bani ; se vor face dispozitii/ note de santier , se va renunta la unele 

lucrari si se vor adauga altele    



 Nemaifiind puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta  multumeste 

tuturor celor prezenti si declara lucrarile inchise.     

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


