
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI 

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

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

Nr. 9869  din 23 decembrie  2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  23 decembrie 2021 în ședință de lucru extraordinara, convocata 
de indata ,  a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara , din data de 23 decembrie 

2021,  în sală sunt prezenți un număr de 10 consilieri din cei 13 consilieri in 

functie, lipsind Serbana Marian ,Petrescu Zoica si Andrei Mirela  . 

 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 13 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 ?   10 consilieri   

Cine se  ABȚINE?      - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de 13 decembrie  2021 a fost aprobat cu un numar de 10 voturi pentru din 

total 10 consilieri prezenti . 

Soseste in sala si dna dr Andrei Mirela si dl Serbana Marian 

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

sedinta de lucru  extraordinara , convocata  de indata , din data de 23 decembrie 



2021, a fost convocată de Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, 

nr.  315 din 22 decembrie 2021, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul curent 

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind retragerea din  

Acordul de cooperare nr.84/3.03.2017 pentru organizarea și exercitarea funcției 

de audit intern încheiat cu Filiala Județeană Teleorman a Asociației Comunelor 

din România aprobat prin H.C.L. nr.9/ 30 martie 2016 
c) proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti privind aprobarea aderării 

comunei Blejesti ,  la sistemul de cooperare pentru audit și încheierea la nivelul 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AUDIT-TR a Acordului de 

cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern 

d) proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti privind  aprobarea 

impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti pentru anul 2022 

 

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  

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

primarului comunei privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe trimestrul IV anul curent 

Dl Serbana Marian spune ca atunci cand este rectificare sa fie contabilul sa 

prezinte . 

Dl primar spune ca avem o HG prin care se aloca comunei noastre suma de 500 

mii lei , o adresa a CJ Teleorman care aloca suma de 20 mii lei pentru cheltuieli 

curente si de capital , o adresa a ANAF pentru alocare sume pt burse scolare , in 

urma solciitarii noastre . Din cei 500 mii alocati , se regaseste explicat in 

raportul de specialitate explicit unde vor fi cheltuiti banii. La rectificare , in lista 

programului de investitii sunt doua sume majorate , la canalizare si la scoala in 

urma semnarii  , actelor aditionale de majorare a sumelor  pentru proiectele in 

cauza , in urma OG 15/ 2021 si OUG 93/ 2021 , care au fost depuse la minister   

Se supune la vot .   

12 voturi PENTRU  



- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul IV anul curent, 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  retragerea din  Acordul de cooperare nr.84 /3.03.2017 

pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern încheiat cu Filiala 

Județeană Teleorman a Asociației Comunelor din România aprobat prin H.C.L. 

nr.9/ 30 martie 2016 
Se da citire proiectului de la pct 2 de pe ordinea  de zi . 

Dl Ciocanel Marian intreaba de ce ne retragem  

Dl primar spune ca sunt foarte multe localitati in acest acord ,si puini 

functionari la ACOR TR .   

Se supune la vot .   

12 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 12 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 
Blejesti,  privind  retragerea din  Acordul de cooperare nr.84 /3.03.2017 

pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern încheiat cu Filiala 

Județeană Teleorman a Asociației Comunelor din România aprobat prin 

H.C.L. nr.9/ 30 martie 2016, de la punctul nr. 1 al ordinei de zi, este aprobat.    
 

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

comunei Blejesti, privind aprobarea aderării comunei Blejesti ,  la sistemul de 

cooperare pentru audit și încheierea la nivelul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AUDIT-TR a Acordului de cooperare pentru organizarea și 

exercitarea activității de audit public intern 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  . 

Nu sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare   



12 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti, privind aprobarea aderării comunei Blejesti ,  la sistemul de 

cooperare pentru audit și încheierea la nivelul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AUDIT-TR a Acordului de cooperare pentru organizarea 

și exercitarea activității de audit public intern, 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 impozitelor si taxelor locale in comuna 

Blejesti pentru anul 2022 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  . 

Dna Savulescu spune ca a discutat cu secretraul si primarul vis a vis de art 457, 

alin 8 din Codul fiscal , s-a luat cnostinta despre modul de lucru al primariei  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

12 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti 

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

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  


