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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  31 august 2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 31 august  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  24 august 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).  

Se supune la vot procesul verbal incheiat in sedinta anterioara . 

Cine este PENTRU ?   11 consilieri   

Cine se  ABȚINE?    2 consilieri ( Serbana Marian si Dr Andrei Mirela care nu 

au fost la sedinta anterioara) 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de  24 august  2022 a fost aprobat cu un numar de 11 voturi pentru din total 

13 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, Mihaila Iulian, ca sedinta 

de lucru  ordinara din data de 31 august 2022, a fost convocată de Primarul 

localității Blejești, prin dispoziția acestuia nr. 236  din 25 august 2022, cu 

următoarea ordine de zi, respectiv : 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
“Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a demararii 



procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie 
a gazelor naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul Teleorman   

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

c) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti , privind analiza 
stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol, în trimestrul II/2022  
și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități 

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 aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei 

de concesionare” si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul 

Teleorman   

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

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 aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare” si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul 

Teleorman , 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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul curent 

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



Dl Serbana Marian doreste sa se discute vis a vis de acest proiect , cateva 

aspecte ; deasemeni si dna Savulesu  

Dl Serbana Marian intreaba de ce s-au luat bani de la Gradinita pentru gard? Dl 

primar spune ca interiorul gradinitei si al scolii este gata in proportie de 90 % , 

s-a pus parchet, s-au inlocuit lampile, mobilierul, s—a pus tavane false , usile s-

au schimbat , s-a montat gresie in hol. Totul e renovat si trebuiau si gardurile 

reparate, vopsite . Foarte multi bani s-au folosit la aceste garduri, foarte multi, 

spune dl Serbana .  

Despre constructia wc ului de la biserica , spune ca initial a fost de 9 mii lei, s-a 

suplimentat suma pana la 11.500 lei , se monteaza si banci , cosuri, spalator , 

care se regasesc pe deviz. Dl Serbana e curios cum de aceste banci sunt pe 

devizul pt wc 

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. 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 analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul 

agricol, în trimestrul II/2022  și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea 

acestei activități.  

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Nu sunt inscrieri la cuvant .    

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 Marian si dna Savulescu se inscriu la cuvant . 

Dna Savulescu intreaba daca Primaria a intrat in posesia procesului verbal 

intocmit de pompieri pentru incendiul din primavara de pe izlaz.   

Dl primar spune ca nu s-a primit procesul verbal , asa sustinand si dl viceprimar  

Dna Savulescu isi exprima dezamagirea , „se pare ca se lasa la voia intamplarii , 

ar trebui sa se cunosca niste lucruri…..” 

Dl primar spune ca saptamana viitoare va face adreasa la Pompieri , ca va 

solicita acest pv Detasamentului de Pompieri Videle. 

Dna Savulescu spune ca pentru stingerea incendiului a consumat apa din 

gospodaria proprie, nu a solicitat dar nici nu a fost scutita de la plata acestui 

consum de apa. 

 Spune in continuare ca primaria era foarte interesata la acel moment sa 

cunoasca cauza si autorul, dar daca nu se iau masuri se va practica in 

continuare aceasta fapta , deasemeni s-au cheltuit foarte multi bani pe camere 

de supravegehre, nu se vede utilitatea  acestora.  Nu s-a luat nici o masura nici 

fata de vecinul dumneaei , care are gunoaie suspecte depozitate alaturi de 

gospodarie, pentru care pompierii la momentul incendiului au folosit o spuma 

speciala , pe ca nu puteau stinge .  

Serbana propune sa se ia masuri conform Og 21 , sa se aplice amenzi , sa se 

adopte un regulament prin care sa se propuna si sa se intretina domeniul 

public , pentru toti proprietarii de la noi din comuna. Pentru cine nu este 

proprietar sa se instituie taxe care vor fi suportate de catre acestia, taxe care 

sa se constituie venit la bugetul local , iar Consiliul local sa se ocupe de 

intretinere in lipsa acestora .   



Deasemeni spune dl Serbana sa se ia masuri pentru podul de la Stangulani, 

pentru masinile de tonaj mare,sa fie separat metalic. Dl primar spune ca atunci 

cand se va reabilita si se va incepe astfaltarea DJ 503 si 601 B se va pune 

separatoare atunci  

Dl primar spune ca a avut mai multe actiuni cu politia, s- au dat amenzi, insa  

soferii  care trec cu tonaj mare sunt de rea credinta. Dl Serbana Marian spune 

sa se ia masuri de catre politie mai drastice , sa li se aplice amenzi mari , mereu 

. 

Dl primar spune in continuare ca s-a inceput reabilitarea DJ 503, s-a emis 

ordinul de incepere a lucrarilor, s-au luat toate avizele , inclusiv de la Cultura 

pentru obiectivele monumente istorice . Pt DJ 601 B e necesar sa se obtina 

avizul de la Cultura pentru reabilitarea acestuia, deoarece conacul Voinea este 

in raza de 500 m . 

Pt reabilitarea DJ 503, a propus presedintelui Consiliului Judetean sa faca o 

intalnire cu toti primarii pe unde trece acest drum si cu constructorul, pentru 

ca fiecare primar isi cunoaste  localitatea si problemele . La rural reabilitarea dj 

ului este prevazuta cu trotuar , iar la Videle , cu pista de bicicleta . Constructia 

de trotuare pe Blejesti o sa o lase mai pe final , daca se va incepe constructia 

pentru gaze;  daca trotuarele finalizate vor avea o mentenanta de 5 ani , nu 

vom avea unde sa punem conducta de gaz  . 

Dl Serbana spune ca drumul  de la Bucsani e cel mai tare drum.    

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta  multumeste 

tuturor celor prezenti si declara lucrarile inchise.     

            
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                         Întocmit secretar general , 
                      Mihaila Iulica              Burcea Adriana  
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 


