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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  27 mai 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 27 mai 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  19 aprilie 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, dnei presedinte de sedinta  Ciobanu Nicoleta ,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  19aprilie  2022 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din total 

13 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dna Ciobanu Nicoleta , ca 

sedinta de lucru  ordinara din data de 27 mai 2022, a fost convocată de Primarul 

localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 149  din 20 mai 2022, cu 

următoarea ordine de zi, fiind modificata data si completata ordinea de zi cu un 

alt proiect de hotarare prin dispozitia primarului nr. 154/25.05.2022, respectiv : 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II anul curent  



b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind analiza 
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol , in trimestrul I 2022  si 
stabilirea unor masuri pentru eficientizarea  acestei activitati  

c) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
vanzarii cu drept de preemptiune a terenului intravilan in suprafata 1818 
mp , apartinand domeniului privat al comunei Blejesti , aferent imobilui 
constructie anexa garaj,aflata in proprietatea SC Florimon SRL si 
aprobarea raportului de evaluare 

d) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind declararea 
dreptului de proprietate privata a comunei Blejesti asupra terenului 
intravilan in suprafata totala de 107.980 mp  

e) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in anul 2022 , 
la nivelul comunei Blejesti 

f) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
Regulamentului privind acordarea de premii/ recompense materiale 
elevilor care au obtinut rezultate deosebite –premiul I, II , III si mentiune 
sau medalii /diplome de excelenta la faza judeteana, nationala a 
olimpiadelor scolare / concursurilor/ competitiilor sportive, precum si 
recompensele profesorilor/ instructorilor / coordonatorilor , care i-au 
pregatit pe acestia 

g) 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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe trimestrul II anul curent   

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

Presedintele intreaba daca sunt discutii asupra proiectului. Dl Serbana Marian 

spune ca nu a inteles nimic din expunerea de motive , pentru ce se face 

rectificarea . 

Dl primar spune ca sunt precizate cele 3 adrese , respective printr una din 

acestea se ia 20 mii,lei de la burse , deasemeni mai este o solicitare de la scoala 



pentru decont transport profesori 16 mii pe trimestrul acesta si inca o adresa 

pentru recompensarea  elevilor care au participat la competitii sportive fazele 

judetene si nationale . In rectificare este cuprinsa si retragerea anumitor sume de 

la diverse capitole si alocarea sumei de 9 mii le la culte , cultura , sport , pt 

reabilitarea wc ului din curtea bisericii . Biserica arata foarte bine , in interior , 

curtea la fel , cimitirul , wc ul e dezastru , arata foarte urat , se va repozitiona . 

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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul II 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  analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol , in trimestrul I 2022  si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea  

acestei activitati  

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

Se solicita inscrieri la cuvant.  

Nu sunt inscrieri la cuvant  . 

 Se supune la vot . 

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 I 2022  si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea  acestei 

activitati, 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 vanzarii cu drept de preemptiune a 

terenului intravilan in suprafata 1818 mp , apartinand domeniului privat al 



comunei Blejesti , aferent imobilui constructie anexa garaj,aflata in 

proprietatea SC Florimon SRL si aprobarea raportului de evaluare 

 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Serbana Marian spune ca este cam scump terenul. Dl primar spune ca pretul 

e stabilit de eveluator , care e autorizat ANEVAR  

Si dna Savulescu spune ca este foarte mare pretul, ca stie ce inseamna o 

evaluare .  

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 vanzarii cu drept de preemptiune a terenului 

intravilan in suprafata 1818 mp , apartinand domeniului privat al comunei 

Blejesti , aferent imobilui constructie anexa garaj, aflata in proprietatea SC 

Florimon SRL si aprobarea raportului de evaluare 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 declararea dreptului de proprietate privata a comunei 

Blejesti asupra terenului intravilan in suprafata totala de 107.980 mp  

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl primar spune ca strada Gospodaria de apa , este pana la pod , apoi incepe 

strada in extravilan . Drumul este de exploatare in partea de V a terenului in 

cauza .  



Prin hotarare de Guvern a fost atribuita suprafata de teren pentru constructia 

statiei de apa Blejesti si a puturilor . Iar pt gospodaria de apa de la Baciu , este 

o donatie a dlui Cerchez pentru terenul unde se gaseste acesta gospodarie , iar 

putul nr. 2 de la Baciu este pe terenul fostului CAP  

Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU  

- voturi ABTINERE 

- vot IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind declararea dreptului de proprietate privata a comunei 

Blejesti asupra terenului intravilan in suprafata totala de 107.980 mp, 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  aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile 

sociale acordate in anul 2022 , la nivelul comunei Blejesti 

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

Secretarul explica ca acest proiect de hotarare a fost prezentat in septembrie 

anul trecut fara a fi adoptat si a fost trimis spre consultare Consiliului Judetean 

Teleorman , in vederea avizarii. Nu s-a primit nici un raspuns pana la aceasta 

data , si au sunat cei de la AJPIS , care au intocmit nota de control in vara 

anului trecut si printre masuri era adoptarea si  a acestui proiect . Pentru 

intrarea in legalitate si indeplinirea masurilor dispuse de AJPIS Teleorman , s-a 

propus  initirea acestui proiect pentru anul 2022, desi de la CJ Teleorman nu s-

a primit avizul consultativ  

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 aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale 



acordate in anul 2022 , la nivelul comunei Blejesti, 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 aprobarea Regulamentului privind acordarea de 

premii/ recompense materiale elevilor care au obtinut rezultate deosebite –

premiul I, II , III si mentiune sau medalii /diplome de excelenta la faza 

judeteana, nationala a olimpiadelor scolare / concursurilor/ competitiilor 

sportive, precum si recompensele profesorilor/ instructorilor / coordonatorilor 

, care i-au pregatit pe acestia 

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 a citit ca au aparut modificari legislative 

privind premiile , s-au marit cuantumurile premiilor . Chiar exista si privilegii 

acordate celor care obtin premii la concursurile nationale , respectiv asigurarea 

locurilor de intrare la scolile bune din tara, licee, facultati .   

La noi, la Blejesti e cazul doar de premii pentru competitii sportive, insa sunt de 

felicitat si ei si profesorii . La nationala doar au participat , nu au diplome de 

acordare premii de cat la judet . 

Dl Serbana Marian spune ca la nationala, ar trebui suma mai mare , ca sa ii 

motivam .  

In trecut spune dl primar ca au existat concursuri nationale , obtinute , un 

premiu fata Antonicai si 2 premii la judet  

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 aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii/ 

recompense materiale elevilor care au obtinut rezultate deosebite –premiul 

I, II , III si mentiune sau medalii /diplome de excelenta la faza judeteana, 

nationala a olimpiadelor scolare / concursurilor/ competitiilor sportive, 



precum si recompensele profesorilor/ instructorilor / coordonatorilor , care i-

au pregatit pe acestia, de la  punctul nr. 6 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr.7 al ordinii de zi : diverse  

La diverse se inscrie dl primar si dl Serbana Marian  

Dl Serbana Marian intreba , cum intram la terenurile din zona islazului , de la 

Avion.  

Dl primar spune ca exista drum de exploatare agricola , cel care e pietruit . A 

fost cu plansa intocmita de persoana care a facut cadastru, la Apia , pentru 

pasunile inchiriate . Exista blocuri fizice delimitate de drumuri. Drumurile nu 

exista in cadastru, a fost cu poze si cu planse si cei de la Apia au inteles . Omul 

care a inchiriat pasune , plateste pasune , nu drumuri . Care e drumul de acces 

catre terenurile proprietate privata ? Serbana M spune sa vina concesionarul 

sa i se spuna pe unde sa faca drumul . Drumul acela era de cand ne stim . Dl 

primar spune ca pe cadstru nu e drum acolo. Serbana Marian spune ca s-a 

facut cadastru si s-a insusit tot terenul , spune ca drumul de exploatare trebuie 

sa fie pe toata partea vestica a pasunii .  

In continuare dl primar spune ca s-a primit instintare de la SC Coni SRL ca s-au 

terminat lucrarile la canalizare . S-a facut in data de 25 mai o prereceptie la 

acest obiectiv , impreuna cu constructorul, consultantul, dirigintele de santier . 

Statiile de pompare sunt pline , functioneaza chiar foarte bine . S-a luat tot 

traseul , de la Baciu pana la spa ul nr. 8 de la statia de epurare. S-a dus in statia 

de epurare , tot ce era in statiile de pompare si s-a oprit aici . Inca nu a stabilit 

data pentru receptia la terminarea lucrarilor , s-au solicitat doi specialisti de la 

Apa Serv Teleorman + ISC ; tot zilele acestea s-a facut si plata la ISC pentru 

diferenta de suma actuzalizata C+m conform ultimului deviz actualizat, 

respectiv 49 602 lei   

DL Serbana M intreaba ce vor face  specialistii. Dl primar spune ca vor face 

parte din comisia de receptie si vor sti exact, daca exista sau nu deficiente. 

Mai spune in continuare ca a continuat scoaterea pe domeniul public a 

butoaielor si apometrelor pentru alimentarea cu apa . Se astepta ca furtul de 

apa sa fie undeva intre 20-25%, insa  s-a ajuns la 30%.  In Sericu , au terminat 

recent si totul e in regula , nu a fost nimic in neregula     



Nemaifiind puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta  multumeste 

tuturor celor prezenti si declara lucrarile inchise.     

            
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                         Întocmit secretar general , 
                       Ciobanu Nicoleta             Burcea Adriana  
  

 


