
 

ROMANIA 
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PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI 
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Nr. 1405  din 24 februarie  2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  24 februarie 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 24 februarie  2022,  

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

 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  9 februarie 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 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  9 februarie  2022 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din 

total 13 consilieri prezenti . 

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

de lucru  ordinara din data de 24 februarie 2022, a fost convocată de Primarul 

localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 68  din 18 februarie   2022, cu 

următoarea ordine de zi, fiind completata ordinea de zi cu alte trei proiecte de 

hotarari prin dispozitia primarului nr. 77/23.02.2022, respectiv : 



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

b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blejesti în Comisia de 
evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de 
director si director adjunct al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti, sesiunea 
ianuarie  - aprilie 2022 

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti , privind aprobarea  
Strategiei Anuale de Achiziții Publice pe anul 2022 și Programului Anual 
de Achiziţii Publice pentru anul 2022 al comunei Blejesti, județul 
Teleorman 

d) Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 81/ 23.12.2021 privind 

aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti pentru anul 2022 
e) Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 77 din 13 decembrie 2021, 

privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant  
preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul 
scolar 2021-2022, cuantumul si numarul acestora , modificata prin HCl nr. 15/ 
31.01.2022 

f) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe trim I anul 2022 

g) prezentarea raportului de activitate pentru asistentii personali sem II 
2021 

h) 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  analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol , in trimestrul IV 2021  si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea  

acestei activitati  

Se da citire proiectului de la pct 1 de pe ordinea  de zi. 

Presedintele intreaba daca sunt discutii asupra proiectului. Dl Serbana Marian 

intreaba daca avem 5100 locuitori, asa cum rezulta din documentatie  



Dl primar spune ca asa reiese din registrul agricol, insa in perioada imediat 

urmatoare vom avea recensamantul populatiei si al locuintelor si vom avea o 

statistica exacta a comunei Blejesti  

Dna Savulescu spune ca a discutat cu secretarul si a lamurit ceea ce era neclar 

pentru dumneaei. S-a rezolvat . 

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 analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol , in 

trimestrul IV 2021  si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea  acestei 

activitati , 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  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

comunei Blejesti în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale nr 

1 Blejesti, sesiunea ianuarie  - aprilie 2022 

 

  

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

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Dl Serbana Marian in propune ca reprezentant al CL Blejesti pe dl Spinu Viorel 

Dl Spinu Viorel il propune pe dl Burcea Gheorghe  . 

Dna Savulescu intreaba de procedura . Stie ca a  fost otganziat concursul la 

Alexandria, cum este in continuare dna director, cu delegatie? 

Dl primar spune ca va mai fi o sesiune acum ianuarie –aprilie pt organizarea 

altui concurs si a altui interviu . 

 Se supune la vot aceasta propunerea dlui Serbana Marian pt Spinu Viorel  .   

3 voturi PENTRU  

-vot ABTINERE  

10 voturi IMPOTRIVA 



Se supune la vot aceasta propunerea dlui Spinu Viorel pt Burcea Gheorghe   .   

10 voturi PENTRU  

3 vot ABTINERE  

- voturi IMPOTRIVA 
 

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

Blejesti,  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei 

Blejesti în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru 

ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale nr 1 

Blejesti, sesiunea ianuarie  - aprilie 2022, in persoana dlui Burcea Gheorghe, 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 aprobarea  Strategiei Anuale de Achiziții Publice pe 

anul 2022 și Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022 al 

comunei Blejesti, județul Teleorman 

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   

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind  aprobarea  Strategiei Anuale de Achiziții Publice pe anul 

2022 și Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022 al comunei 

Blejesti, județul Teleorman 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 modificarii HCL nr. 81/ 23.12.2021 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  .  

Dl primar spune ca a fost sunat secretarul  de catre persoana care ne verifica pt 

legalitate , ca nu s-a respectat legea in sensul aprobarii indexarii impozitelor si 

taxelor locale , pentru anul 2022. Cf Codului Fical impozitele si taxele locale,se 

indexeaza anual cu rata inflatiei, de catre Consiliile Locale .  

In luna aprilie s-a initiat un astfel de proiect insa a fost respins de catre 

consilierii, neadoptandu-se hotarare in acest sens. Iar in luna decembrie in 

proiectul initiat am mentinut taxele si impozitele la nivelul anului 2021, 

nerespectand prevederile art 491, alin (1)-(3).  

Tocmai de aceea pt a nu se ajunge in instanta am initiat acest proiect de 

modificare a hotararii adoptata in luna decembrie prin care au fost aprobate 

impozitele si taxele locale , indexate cu rata inflatiei de 2,6 %.  

Dl Ciocanel Marian, Serbana Marian nu sunt de acord , spun ca daca e lege de 

ce trebuie sa mai adopte Consiliul Local hotarare .   

Dna Savulescu intreaba si e nelamurita cum se va proceda cu cei care deja au 

platit ? Li se va incasa debit anul viitor. Recomanda sa se acorde mai multa 

atentie , pt ca deja a fost in situatia aceasta de a i se incasa inca 10 lei din anii 

anteriori.  

 Nu mai sunt inscrieri la cuvant  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

9 voturi PENTRU  

3 voturi ABTINERE(Savulescu V, Serbana C , Ciocanel M)  

1vot IMPOTRIVA (Serbana M) 

 

Cu un număr de 9 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind modificarea HCL nr. 81/ 23.12.2021 privind aprobarea 

impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti pentru anul 2022, 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  modificarea HCL nr. 77 din 13 decembrie 2021, 



privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant  

preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul scolar 

2021-2022, cuantumul si numarul acestora , modificata prin HCl nr. 15/ 

31.01.2022 

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

Secretarul explica ca sunt ultimele modificari legislative introduse, in anexa la 

criteriile de acordare a burselor (modificate in data de 31 ianuarie 2022), 

deasemeni s-au introdus si bursele de merit incepand cu semestrul II .  

Dl  primar spune ca scoala a inaintat o adresa in acest sens , chiar si un tabel 

scris de mana , cu copiii care se incadreaza la astfel de burse  

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 din 13 decembrie 2021, 

privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de 

invatamant  preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul Teleorman, 

pentru  anul scolar 2021-2022, cuantumul si numarul acestora , modificata 

prin HCl nr. 15/ 31.01.2022, 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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul I anul 2022 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl primar spune ca in cursul zilei de ieri a primit de la Finante , sumele pentru 

scoala . Pana ieri nu a avut cunostinta de un contract de sponsorizare incheiat 

intre SC Agriconsortium si Scoala Gimnaziala nr. 1 Blejesti , in data de 

23.12.2021, in suma de 25 mii lei , care la obiect prevedea ca aceasta suma sa 

fie folosita pentru construire scoala, renovare sau implementare incalzire 

scoala cu centrala. 



Spune ca directorul scolii si contabilul trebuia sa discute cu primaria , scoala nu 

e implicata in nici un fel , financiar, in contractul de lucrari  de modernizare , 

renovare a Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti . A vorbit cu Mirela Bulearca pt 

modificarea prin act aditional a contractului de sponsorizarev , si asfetl , prin 

acest act aditional, suma va fi folosita conform Deciziei Directorului. 

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 din 13 decembrie 2021, privind 
aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant  
preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul 
scolar 2021-2022, cuantumul si numarul acestora , modificata prin HCl nr. 15/ 
31.01.2022, de la  punctul nr. 6 al ordinei de zi, este aprobat.    
 

Se trece la punctul nr.7 al ordinii de zi : se da citire raportului de activitate 

pentru asistentii personali sem II 2021 

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 , 
                       Chirita Mihai            Burcea Adriana  
  

 
 


