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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  7 martie  2022 în ședință de lucru extraordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara , din data de 7 martie  

2022,  în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri  . 

 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 24 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).  

Dl Serbana Marian are obiectii fata de procesul verbal. Spune ca nu s-a 

cuprins tot ce s-a vorbit referitor la modificarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022, prin indexarea acestora .Spune ca nu s-a cuprins in procesul 

verbal ceea ce a spus secretarul si cere mai multa atentie in acest sens. 

Secretarul spune ca a cuprins in procesul verbal tot ce a considerat ca a fost 

esential.  

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 24 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, ca sedinta de lucru  

extraordinara din data de 7 martie 2022, a fost convocată de Primarul localității 

Blejești, prin dispoziția acestuia,  nr. 84  din data de 3 martie 2022, cu 

următoarea ordine de zi: 



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

bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2022 

 

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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe trimestrul I 2022 

Se da citire proiectului de la pct 1 de pe ordinea  de zi si dl primar explica acest 

proiect .  

Dl Primar spune ca a primit banii de la Consiliul Judetean Teleorman . A fost 

data peste cap ierarhia comunelor, alte localitati cu cetateni mai putini au primit 

mai multi bani . 

Banii primiti, cei 200 mii lei i-am repartizat astfel : pentru achizitia si 

terminarea lucrarilor de montaj butoaie pentru apometrele ce vor fi scoase pe 

domeniul public , reparatia microbuzului scolar care este dus la Alitalia Ford , 

inca de saptamana trecuta . Acesta din urma trebuie sa fie intr o stare foarte 

buna de functionare . Deasemeni se vor achizitiona si monta statii de microbuz. 

Este o problema cu statia de microbuz din satul Sericu , cea veche din zona 

Vacalie, Bajan Livia ,era mutata seara de seara . Se va gasi o locatie buna , intr 

o zona supravegheata video , monitorizata , care sa fie pusa la dispozitia politiei 

in caz de vandalism sau furt . Serbana Marian spune ca ar fi bine montata o 

statie de microbuz intr o zona , unde sa fie mai multi copii . 

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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe trimestrul I 2022,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  
  

 



 

 
 


