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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  9 februarie 2022 în ședință de lucru extraordinara, convocata 
de indata,  a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara, din data de 9 februarie 2022,  în 

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

Serbana Marian , care nu a anuntat absenta dumnealui, secretarului comunei, si nici 

unui alt membru al CL    . 

 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 ianuarie  2022, 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 inscriu la cuvant dl primar si dna Savulescu  

Dna Savulescu spune ca este de acord cu p.v. ul din sedinta anterioara insa 

unde s-a discutat despre foc , nu s-a consemnat ca dumneai a vorbit despre niste 

deseuri periculoase , nocive ,care nu se stie ce reactii chimice pot dezvolta, deseuri 

care sunt depozitate in apropierea locuintei sale  .  

Dl primar spune ca a solicitat procesul verbal intocmit in seara incendiului , la 

pompieri. La doua seria u aparut iarasi incendii, a fost buldo acolo, deasemeni 

pompierii . Spune dansul ca arde mocnit , datorita unor materiale  , deseuri usor 

inflamabile . Dupa ce va primi aceste proces verbal de la pompieri , va sesiza si va 

chema la fata locului Garda de Mediu , chiar si politia , pentru a le aduce la cunostinta 

despre depozitarea acestor deseuri la noi in comuna si pentru luarea masurilor ce se 

impun .  

Mai spune dl primar , ca impreuna cu inspectorul superior de la Urbanism, cu 

dl Pecila Andu , a facut fotografii la sediul Postei din satul Blejesti si au intocmit un 



memoriu  bine structurat , pe care l-au transmis la directorul general al Postei Romane 

.  

Deasemeni spune ca i s-a adus la cunostinta ca  la sedinta pe comisii, de data 

trecuta , la comisia nr. 3, dna Savulescu a spus ca nu a fost nimeni din partea 

autoritatii publice locale, la locul incendiului . Mentioneaza acesta  ca acolo au fost 

prezenti viceprimarul localitatii Spinu Viorel, seful SVSU Spinu Alin Mihail , Burcea 

Marian , cu buldoexcavatorul din dotarea Primariei, expertul local pentru romi, 

Stanciu Ctin, baiatul acestuia , care figureaza voluntar in CLSU , Ciobanu George  de 

la Compartimentul utilitati publice si doua masini de pompieri . 

Dna Savulescu spune ca a afirmat acest lucru, pentru ca toata lumea prezenta 

era pe islaz , iar in zona podului, din vecinatatea locuintei dumneai, nu era nimeni , 

cand s-a extins  focul, pompierii fiind foarte departe. 

Dl viceprimar spune ca focul initial a fost in zona Guritoaia , apoi s-a extins 

spre pod .Dna  Savulescu spune “catre sat nu era nimeni . Politia  ce a facut? Ce au 

cercetat?”  

Se supune la vot procesul verbal incheiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?   12 consilieri   

Cine se  ABȚINE?      - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

31 ianuarie  2022 a fost aprobat cu un numar de 12 voturi pentru din total 12 consilieri 

prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dl Chirita Mihai , ca sedinta de 

lucru  extraordinara , convocata  de indata , din data de 9 februarie 2022, a fost 

convocată de Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 60  din 8 

februarie 2022, cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind utilizarea excedentului 

bugetar din anul 2021 , in anul 2022, in suma de 1.334.000 lei . 

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  utilizarea excedentului bugetar din anul 2021 , in anul 

2022, in suma de 1.334.000 lei . 

Dl primar spune ca la sedinta anterioara a fost aprobat bugetul cu anexa nr. 2 

programul de investitii ; excedentul bugetar intreaga suma se folosete dupa cum stiti 

doar la investitii . Este necesara aceasta hotarare pt validarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli pentru anul 2022, de catre Finante . 

Se supune la vot .   

12 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  



-voturi IMPOTRIVA 

Se multumeste Alinei pentru participare  , aceasta parasind sedinta. 

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

Blejesti,  privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2021 , in anul 2022, in 

suma de 1.334.000 lei , de la punctul nr. 1 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 , 
                     Chirita Mihai            Burcea Adriana  
  

 

 

 

 


