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Nr. ____  din 30 iunie  2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  30 iunie  2022 în ședință de lucru extraordinara, convocata de 
indata,  a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara, din data de 30 iunie 2022,  în 

sală sunt prezenți un număr de 11 consilieri din cei 13 consilieri in functie, lipsind 

Ciocanel Marian si Traian Gheorghe , ultimul a anuntat absenta dumnealui, primarului 

comunei   . 

 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 27 mai 2022, care a fost studiat  in sedinta pe comisii  

de specialitate , de catre consilierii prezenti la aceste sedinte. 

Se supune la vot procesul verbal inchz\eiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?   11 consilieri   

Cine se  ABȚINE?      - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

27 mai 2022 a fost aprobat cu un numar de 11 voturi pentru din total 11 consilieri 

prezenti . 

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

de lucru  extraordinara ,  din data de 30 februarie 2022, a fost convocată de indata , de 

catre primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 188 din 30 iunie 2022, 

cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind înființarea Serviciului 

de iluminat public al Comunei Blejesti, respectiv aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Blejesti  

și alegerea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Blejesti  , in 

dezbare publica  



b) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind actualizarea 

indicatorilor economici la obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare 

Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti , judetul Teleorman”, conform OG nr. 47/ 

2022 

c) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea actualizarii 

cofinantarii  din bugetul local a obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si 

dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti, judetul Teleorman”, conform 

OUG  nr. 47/ 2022. 

Cine este PENTRU ?    11 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  înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei 

Blejesti, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Blejesti  și alegerea formei de 

gestiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Blejesti  , in dezbatere publica . 

Dl primar spune ca doar se da citire acestui proiect de hotarare, ca acesta va fi supus 

aprobarii in urmatoarea sedinta , din luna august, fiind in dezbatere publica la data 

de 17 august  

Dl Serbana Marian intreaba de ce este nevoie de acest serviciu  

Dl primar spune ca am avut un control al ANRSC ului , in cursul anului , trecut , am 

primit ca masuri infiintarea acestui serviciu, obligatoriu prin legea in vigoare la acest 

moment. Am facut anul trecut un raspuns ANRSC ului, prin care s-a transmis ca nu 

vom infiinta acest serviciu, acestia au revenit cu o alta adresa prin care solicita 

intrarea in legalitate si ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de catre agentie, in 

caz contrar amenzile sunt foarte mari si sunt pe fiecare masura dispusa . Dl primar 

are cunostinta ca in cele 3 judete controlate , la 59 de primarii din 62 , s-au aplicat 

deja amenzi pentru neconformarea in urma masurilor dispuse  

Dl Serbana spune ca cel care va avea contrctul de prestari servicii va trebui sa aiba 

foarte multe avize . Dl primar are cunostinta de acest lucru, e cuprins in caietul de 

sarcini . 

Deasemeni , spune dl primar ca nu vor exista taxe impuse cetatenilor pentru acest 

serviciu nou infiintat . 

 



Se trece la pct 2 al ordinii de zi ,proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, 

privind actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investitii “Reabilitare, 

modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti, judetul 

Teleorman”, conform OG nr. 47/ 2022. 

Se da citire acestui proiect . 

Se supune la vot .   

11 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investitii 

“Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti, 

judetul Teleorman”, conform OG nr. 47/ 2022, de la punctul nr. 1 al ordinei de zi, 

este aprobat.    

 

Se trece la pct 3 al ordinii de zi ,proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, 

privind actualizarea cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii 

“Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti, 

judetul Teleorman”, conform OG nr. 47/ 2022. 

Se da citire acestui proiect . 

Dna Savulescu intreaba daca avem bai pentru sustinerea acestui proiect 

Dl primar spune ca avem cuprinsi in bugetul local 500.000 lei , inca de la inceputul 

anului  

Dl primar spune ca isi face datoria sa dea cateva explicatii vis a vis de aceste ultime 

doua proiecte supuse adoptarii.  

In cursul lunii aprilie a aparut aceasta oug 47/ 2022 privind ajustarea preturilor 

contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru. A primit instiintare de la executantii celor doua lucrari 

, respectiv canalizare si reabilitare Scoala nr. 1 Blejesti , in cursul lunii mai , a solicitat 

actualizarea devizelor de catre proiectanti , si a primit pana azi dimineata doar de la 

SCoala devizul actualizat . 

Aceasta ordonanta de urgenta ne ajuta foarte mult, desi aprobam aceasta 

cofinantare , la acest moment de la bugetul local, la momentul depasirii platilor 

facute de catre Minister in procent de 80 % din total, in urma actului aditional ce va fi 

semnat , se va solicita ulterior  restituirea acestoor bani , pentru care astazi 

actualizam sumele, de la Minister. S-au purtat discutii si cu executantul lucrarii 

pentru canalizare , insa functionarul care se ocupa e plecat in concediu , s-a asteptat 



pentru convocarea sedintei la sfarsitul lunii, insa a fost in zadar. Acestia nu au 

transmis situatiile in vederea intocmirii devizului general actualizat  

Spune dl primar ca au avut loc doua prereceptii pentru obiectivul infiintare retea de 

canalizare si statie de epurare in comuna Blejesti  . S-a emis dispozitie pentru comisia 

care se infiinteaza pentru receptia la terminarea lucrarii si s –a stabilit data de 4 iulie, 

ora 11 cand se va desfasura aceasta receptie . 

Deasemnei aduce la cunostinta consilierilor ca a depus documentatia la Apele 

Romane pentru obtinerea avizului la obiectivul extindere canalizare , insa pentru 

emiterea acestui aviz e nevoie de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

, pentru Infiintare canalizare . 

Dupa receptie , se va face racordarea individuala a cetatenilor la reteaua de 

canalizare . Unde exista apa si canal in dreptul locuintei este obligatorie racordarea , 

cei ce nu se racordeaza in termen de 90 de zile la canalizare ,  vor fi debransati de la 

apa  

Dl Serbana Marian spune ca daca omul are fosa septica , autorizata de catre Mediu , 

nu va fi valabila aceasta situatie, nu se poate debransa cetateanul de la reteaua de 

apa  

In continuare dl primar spune ca are oferte si inca asteapta de la mai multi operatori 

economici , pentru a le afisa prin comuna , ca cetateanul sa isi poata alege cu cine sa 

realizeze lucrarea de bransare la canalizare  

Se supune la vot .   

11 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

Cu un număr de 11 voturi PENTRU, Proiect de hotarare al primarului comunei 

Blejesti,  privind actualizarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de 

investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna 

Blejesti, judetul Teleorman”, conform OG nr. 47/ 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 , 
                     Ciobanu Nicoleta            Burcea Adriana  
  

 

 


