
 

 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI 

Strada  Pitesti, nr. 167, comuna Blejesti, judetul Teleorman 

Tel / fax : 0247/ 452502; e-mail: blejesti_tr@yahoo 

Nr. 5498 din 28 iulie  2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  28 iulie 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 28 iulie 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  30 iunie 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 ?   11 consilieri   

Cine se  ABȚINE?    2 consilieri ( Traian si Ciocanel care un au fost la sedinta 

anterioara) 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de  30 iunie   2022 a fost aprobat cu un numar de 11 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 28 iulie 2022, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 204  din 22 iulie 2022, 

cu următoarea ordine de zi, respectiv : 



a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni   

b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind infiintarea 
Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti , respectiv aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de iluminat 
public la nivelul comunei Blejesti si alegerea formei de gestiune a 
Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti   

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

d) 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru 

urmatoarele trei luni   

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

Dl Chirita |Mihai propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe 

dl Mihaila Iulica . 

Se supune la vot aceasta propunere .   

12 voturi PENTRU  

1 vot ABTINERE (Mihaila Iulica) 

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni , 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 infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Blejesti , respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 



Serviciului de iluminat public la nivelul comunei Blejesti si alegerea formei de 

gestiune a Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti   

 

Se da citire proiectului de la pct 2 de pe ordinea  de zi .Acest proiect a fost in 

dezbarere publica , nu s-a prezentat nimeni pentru modificari, completari , insa 

acum vine cu precizari privind existenta unor neconcordante , dl Serbana 

Marian. Spune ca sunt precizate anumite lampi , putere si consum care nu sunt 

intocmai cu realitatea. Solicita sa se uite pe studiu de oportunitate intocmit de 

dl Alexandru Mihai , pe care personal il cunoaste si stie ca este un profesionist 

si pe caietul de sarcini si arata intocmai unde sunt neconformitatile, de 

asemenea in cuprinsul caietului  la pag 8, la personal necesar este precizat un 

numar de „4 electricieni calificati din care 2 electricieni „ . Dl primar spune ca 

este posibil sa se fi strecurat o eroare /greseala , sa fi ramas in continutul 

studiului si al caietului de la alt serviciu de iluminat infiintat  la alta primarie. 

Se solicita de catre presedinte supunerea la vot . 

Secretarul spune, si deasemeni dna SavuLescu , ca este bine sa se amane 

supunerea la vot, in sedinta urmatoarea , care va avea loc in luna august , sa se 

ia legatura cu cel care a intocmit documentatia si sa se indrepte greselile 

strecurate , sa se faca modificarile cuvenite . Se va supune  aprobarii in sedinta 

din luna august  

 

Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul curent  

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Serbana Marian spune ca din raport  nu reiese sumele cu care se rectifica 

bugetul . Deasemeni si dna Savulescu spune ca trebuia cuprinse sume si 

capitolele ce se rectifica , si pentru ce anume se face rectificarea . 

Dl primar spune ca se va plati o restanta la iluminat public pentru constructia 

care s-a facut intre Blejesti si Baciu, deasemeni s-a alocat o suma pentru 

constructie iluminat intre Blejesti, de la DJ 601B pana la Sericu, la intrare 

.Deasemeni se vor mai monta inca 4 statii de autobuz , ulterioare celor 4 

montate initial    



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  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III , anul curent , de de la  punctul nr. 3 al ordinei de zi, este 

aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : diverse 

Dl Serbana Constantin intreba , cand se da in functiune canalizarea si statia de 

epurare 

Dl primar spune ca a depus pentru autorizatia de functionare , corectandus-e 

apoi , cu autorizatia de gospodarire de la Apele Romane pentru obiectivul 

canalizare , care a fost receptionat la inceputul lunii iulie 2022. A fost nevoie de 

procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor , pentru a se depune 

documentatia in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor . Dupa 

ce se va obtine aceasta autorizatie , se va solicita la Mediu autorizatia. Cei de la 

Mediu au fost deja in teren pentru autorizatia de la alimentare cu apa . Apoi se 

va solicita si de la DSP . 

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  
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Încheiat astăzi  28 iulie 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 28 iulie 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  30 iunie 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 ?   11 consilieri   

Cine se  ABȚINE?    2 consilieri ( Traian si Ciocanel care un au fost la sedinta 

anterioara) 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de  30 iunie   2022 a fost aprobat cu un numar de 11 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 28 iulie 2022, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 204  din 22 iulie 2022, 

cu următoarea ordine de zi, respectiv : 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni   

b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind infiintarea 
Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti , respectiv aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de iluminat 
public la nivelul comunei Blejesti si alegerea formei de gestiune a 
Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti   



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

d) 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru 

urmatoarele trei luni   

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

Dl Chirita |Mihai propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe 

dl Mihaila Iulica . 

Se supune la vot aceasta propunere .   

12 voturi PENTRU  

1 vot ABTINERE (Mihaila Iulica) 

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni , 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 infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Blejesti , respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Serviciului de iluminat public la nivelul comunei Blejesti si alegerea formei de 

gestiune a Serviciului de iluminat public al comunei Blejesti   

 

Se da citire proiectului de la pct 2 de pe ordinea  de zi .Acest proiect a fost in 

dezbarere publica , nu s-a prezentat nimeni pentru modificari, completari , insa 

acum vine cu precizari privind existenta unor neconcordante , dl Serbana 

Marian. Spune ca sunt precizate anumite lampi , putere si consum care nu sunt 



intocmai cu realitatea. Solicita sa se uite pe studiu de oportunitate intocmit de 

dl Alexandru Mihai , pe care personal il cunoaste si stie ca este un profesionist 

si pe caietul de sarcini si arata intocmai unde sunt neconformitatile, de 

asemenea in cuprinsul caietului  la pag 8, la personal necesar este precizat un 

numar de „4 electricieni calificati din care 2 electricieni „ . Dl primar spune ca 

este posibil sa se fi strecurat o eroare /greseala , sa fi ramas in continutul 

studiului si al caietului de la alt serviciu de iluminat infiintat  la alta primarie. 

Se solicita de catre presedinte supunerea la vot . 

Secretarul spune, si deasemeni dna SavuLescu , ca este bine sa se amane 

supunerea la vot, in sedinta urmatoarea , care va avea loc in luna august , sa se 

ia legatura cu cel care a intocmit documentatia si sa se indrepte greselile 

strecurate , sa se faca modificarile cuvenite . Se va supune  aprobarii in sedinta 

din luna august  

 

Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul curent  

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Serbana Marian spune ca din raport  nu reiese sumele cu care se rectifica 

bugetul . Deasemeni si dna Savulescu spune ca trebuia cuprinse sume si 

capitolele ce se rectifica , si pentru ce anume se face rectificarea . 

Dl primar spune ca se va plati o restanta la iluminat public pentru constructia 

care s-a facut intre Blejesti si Baciu, deasemeni s-a alocat o suma pentru 

constructie iluminat intre Blejesti, de la DJ 601B pana la Sericu, la intrare 

.Deasemeni se vor mai monta inca 4 statii de autobuz , ulterioare celor 4 

montate initial    

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  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III , anul curent , de de la  punctul nr. 3 al ordinei de zi, este 

aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : diverse 

Dl Serbana Constantin intreba , cand se da in functiune canalizarea si statia de 

epurare 

Dl primar spune ca a depus pentru autorizatia de functionare , corectandus-e 

apoi , cu autorizatia de gospodarire de la Apele Romane pentru obiectivul 

canalizare , care a fost receptionat la inceputul lunii iulie 2022. A fost nevoie de 

procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor , pentru a se depune 

documentatia in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor . Dupa 

ce se va obtine aceasta autorizatie , se va solicita la Mediu autorizatia. Cei de la 

Mediu au fost deja in teren pentru autorizatia de la alimentare cu apa . Apoi se 

va solicita si de la DSP . 

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  
 


