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Nr. 2944 din 19 aprilie 2022
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 19 aprilie 2022 în ședință de lucru extraordinara, convocata de
indata, a Consiliului Local Blejesti
La deschiderea ședinței de lucru extraordinara, din data de 19 aprilie 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.
Secretarul aduce la cunostinta consilierilor , obligativitatea pe care o au acestia
de a depune incepand cu acest an , declaratiile de avere si de interese , conform noilor
prevederi legislative , doar electronic pe platforma E Dai a ANI . Au fost anuntati pe
whatsap , cativa dintre consilieri sa vina la persoana responsabila , pentru ca mai intai
de toate sa fie inrolati cu toti pe platforma E Dai. Mai apoi in urma crearii contului
individual al fiecaruia dintre noi, sa avem posibilitatea san e completam si sa
transmitem electronic aceste declaratii. In cadrul institutiei exista o persoana
responsabila , desemnata prin dispozitie a primarului, sa se ocupe de verificarea ,
validarea si centralizarea tuturor declaratiilor de avere si de interese ale persoanelor
care au aceasta obligatie . Doar in acest an, avem posibilitatea de a semna olograf
declaratiile , dupa ce le completam pe platforma, apoi sa le scanam ca sa fie transmise
catre PR si apoi de catre PR catre ANI. PR in cadrul institutiei este dna Maceaca
Ligia. Aduce la cunostinta si teremenul limita de depunere a declaratiilor de avere si
de interese, respectiv 15 iunie 2022
Se propune supunerea la vot a procesului verbal încheiat în ședinta de lucru
anterioară, respectiv din data de 7 martie 2022, care a fost studiat in sedinta pe
comisii de specialitate , de catre consilierii prezenti la aceste sedinte
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
7 martie 2022 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din total 13 consilieri
prezenti .
In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dl Chirita Mihai , ca sedinta de
lucru extraordinara , convocata de indata, din data de 19 aprilie 2022, a fost
convocată de Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 127 din 18
aprilie 2022, cu următoarea ordine de zi:
a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea cererii de
finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii «
Infiintare Retea de distributie gaze naturale in satele Blejesti, Baciu si Sericu ,
comuna Blejesti, judetul Teleorman», pentru finanțarea acestuia în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni
c) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea indexarii
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei de 5,1%
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 cererii de finanțare si a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investitii « Infiintare Retea de distributie gaze naturale
in satele Blejesti, Baciu si Sericu , comuna Blejesti, judetul Teleorman», pentru
finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
Dna Savulescu intreaba daca putem sustine cofinantarea de aproximativ 7 miliarde .
Dl primar spune ca tot timpul am putut sustine investitiile , important la acest
moment e obtinerea finantarii de la bugetul de stat
Mai spune ca acest proiect pentru gaze a fost depus pe POIM, cu finantare din
fonduri europene. Au intrat in plata decat 14 proiecte din cele 800 conform
punctajului. Din cele 14 proiecte, 8 au fost in judetul Bihor, si unul singur in judetul
Giurgiu, loc Malu.
Eligibile au ramas doar 105 proiecte .
Conform OUG nr. 40/ 2022 vor asigura fondul necesar 5,35 miliarde lei pt cele 105
obiective de investitii , care se preiau prin PNI Anghel Saligny. OUG a intrat in vigoare
in 7 aprilie , Ministerul Fondurilor Europene are obligatia de a transmite Ministerului
Dezvoltarii documentele depuse in termen de 30 de zile se va incarca in platforma
Ministerului, cererea de finantare

In judetul Teleorman , sunt doar comuna Gratia si Blejesti, eligibile. Gratia cu un
proiect de 33 km de conducta de gaz pt 36.466.441,02 lei si Blejesti pentru 40 km de
conducta de gaz pt suma de 32.009.619,45 lei .
In cursul zile de azi se va transmite cererea de finantare si HCL ul pt a fi incarcata pe
platforma. Exista o suma de bani, care se imparte pe judete pentru alte noi proiecte,
ce se vor depune. Pentru cele deja 105 proiecte eligibile, s-au repartizat cele 5,3
miliarde
Se supune la vot .
13 voturi PENTRU
- voturi ABTINERE
- voturi IMPOTRIVA
Cu un număr de 13 voturi PENTRU, proiectul de hotarare al primarului
comunei privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ
pentru obiectivul de investitii « Infiintare Retea de distributie gaze naturale in
satele Blejesti, Baciu si Sericu , comuna Blejesti, judetul Teleorman», pentru
finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel
Saligny”, de la punctul nr. 1 al ordinei de zi, este aprobat.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare al primarului comunei
Blejesti, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni
Petrescu Zoica propune presedinte de sedinta pe Ciobanu Nicoleta .

Se supune la vot .
13 voturi PENTRU
- voturi ABTINERE
- voturi IMPOTRIVA
Cu un număr de 13 voturi PENTRU, proiectul de hotarare al primarului
comunei privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni , de
la punctul nr. 2 al ordinei de zi, este aprobat.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare al primarului comunei
Blejesti, privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu
rata inflatiei de 5,1%
Se da citire proiectului de hotarare. Discutiile sunt aceleasi , ca si pana acum, vis-à-vis
de acest proiect, privind indexarea impozitelor. De ce sa aprobam noi indexarea ,
daca exista lege in acest sens….., prea mare rata inflatiei …., sa lasam Prefectura sa
atace HCl ul cu impozite aprobate la acelasi nivel ca anul acesta , nefiind indexate …..

Secretarul spune de articolul din Codul Fiscal conform caruia CL aproba anual
impozitele si taxele locale indexate anual cu rata inflatiei. Mai aminteste ca a adaugat
ca noutate in noua anexa a impozitelor indexate, satele componente ale comunei
noastre , avand rang diferit fata de satul de resedinta Blejesti. Valoarea impozitului
pentru teren , este aceeasi si la rangul IV al loc Blejesti si la rangul V al localitatilor
Baciu si Sericu , difera doar coeficientul de corectie . Cf Codului Fiscal , pentru
terenuri exista niste niveluri minime si maxime ale impozitului. Astfel a fost stabilit
impozitul pentru cele trei sate , diferite ca ranguri de localitate , la nivelul minim al
rangului IV , pentru zona A , incadrandu-ne intre minimul si maximul prevazut astfel
si pentru GR Iv si pentru gr V . Astfel avand in vedere ca toate satele au aceleasi
utilitati , nu sunt astfel diferente intre valorile impozitului, doar coeficientul de
corectie va fi diferit pe sate .
Dl Serbana Constantin spune ca vor fi diferente la utilitati , in Sericu , neexistand
canalizare . Deasemeni intreaba de probe la reteaua de canalizare si statia de
epurare , cand se vor face .
Dl primar spune ca exista proiect de extindere canalizare in toate satele . Deasemeni
se va face punerea in functiune a retelei si a statiei de epurare . Coni va solicita
comisie de receptie la terminarea lucrarii, probabil dupa Paste . Pana la receptia
finala la terminarea lucrarilor , nu se va racorda nimeni.
Lucrarea va fi in garantie intre perioada receptiei la terminarea lucrarilor si receptia
finala la terminarea lucrarilor .
Se va face proba cu apa , epurarea si evacuarea in Glavacioc.
Se supune la vot .
8 voturi PENTRU
3 voturi ABTINERE (Savulescu Viviana , Mihaila Iulica si Serbana Ctin)
2 voturi IMPOTRIVA (Ciocanel Marian, Serbana Marian )
Cu un număr de 8 voturi PENTRU, proiectul de hotarare al primarului comunei
privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata
inflatiei de 5,1%, de la punctul nr. 3 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,
Chirita Mihai

Întocmit secretar general ,
Burcea Adriana

