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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  24 august 2022 în ședință de lucru extraordinara, convocata de 
indata,  a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara, din data de 24 august 2022,  în sală 

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

Marian , care a anuntat absenta dumnealui, secretarului comunei, si dna dr Andrei MIrela 

care este in concediu de odihna , plecata din localitate    . 

 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 28 iulie 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 whatsap dnilor si dnelor consilieri , care au solicitat expres 

acest lucru ( respectiv dnei Savulescu, dnilor Serbana Marian si Ciocanel Marian).  

Nu  exista inscrieri la cuvant.  

Se supune la vot procesul verbal incheiat 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  28 

iulie 2022 a fost aprobat cu un numar de 11 voturi pentru din total 11 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dl Mihaila Iulica , ca sedinta de lucru  

extraordinara , convocata  de indata , din data de 24 august 2022, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia, nr. 228  din 23 august 2022, cu 

următoarea ordine de zi: 
a) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea  inițierii procedurii de 

concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în U.A.T. 
comuna Blejești, judetul Teleorman 

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 aprobarea  inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție 

a gazelor naturale în U.A.T. comuna Blejești, judetul Teleorman 

Dl primar spune ca doreste sa dea cateva informatii in legatura cu acest proiect  . La acest moment 

aprobam prima etapa, initerea procedurii de concesionare a  serviciului de utilitate publica privind 

gazele naturale ,conform art 2 si 3 din HG nr. 209/ 2019; exista incheiat un contract de prestari 

servicii cu o societate al carui administrator este dl Condrea , fost angajat al Ministerului Energiei, 

care a lucrat personal la propunerea de HG 209/ 2019; in lista celor 73 de localitati aprobate pentru 

gaze naturale , pe POIM se regaseste si comuna Blejesti. Aceste localitati din lista au fost preluate in 

programul de investitii Anghel Saligny. Pentru a se semna contractul de finantare pentru gaze 

naturale in comuna noastra , este nevoie de incarcarea pe platforma digitala nationala, creata in 

acest sens, a anumitor documente, prevazute de art 10 din Ordinul 278/ 167 / 2022  ; marea 

majoritate a documentelor le avem, insa lipseste documentul prevazut la litera i ; anterior sedintei a 

avut o discutie cu dna Savulescu care este nelamurita in ceea ce priveste aceasta initiere de 

concesionare a unui serviciu de utilitate publica , care nu exista/ nu a fost infiintat, aceasta 

nelamurire expunandu-o si secretarului comunei si in procesul verbal de la sedinta pe comisii. 

Deasemeni la art4 al proiectului de hotarare se precizeaza ca terenurile prevazute la art 3 din proiect 

fac obiectul procedurii in derulare de dobandire a proprietatii, intreband despre ce terenuri este 

vorba. 

Dl primar spune ca pentru a infiinta un serviciu comunitar  de utilitate publica pentru alimentarea cu 

gaze naturale, conform Legii nr. 51/ 2006  , conform art 10, lit j din Ordinul 278/ 2022, este necesara 

autorizarea ANRE , autorizare care la rural se obtine daca sunt indeplinite anumite conditii : 

existenta unui dispecerat , 2 ingineri, 6-8 muncitori autorizati pe gaz. Tocami de aceea s-a renuntat la 

aceasta varianta si s-a ales pregatirea documentatiei astazi prezentate . 

A fost demarata procedura pentru licitatie proiectare si executie Infiintare retea de gaze naturale in 

comuna Blejesti ; a fost prelungita perioada de depunere a solicitarilor de clarificari . S-a solicitat 

ridicari topo pentru o anumita portiune intre Videle, Blejesti , DJ 601 B , intrarea in SRMP Trans Gaz . 

Pana luni se pot depune ofertele online.  

Despre concesiunea serviciului este o alta procedura ce trebuie urmata avand in vedere HG 209/ 

2019 . Concesionarul va veni cu serviciul si cu gazul . Sa speram ca vor veni la licitatie pentru ca , la 

acest moment concesionarii de gaz in mediul rural nu sunt interesati pe mediul rural , ei cumpara 

gazul , ii stabilesc pretul si trebuie sa aiba si beneficiu .  

Pentru teren unde va fi instalat srmp ul , s-ar putea sa nu mai fie amplasat pe domeniul public al 

comunei Blejesti , pt ca se impune minim 20 m de la axul dumului, este posibil sa nu aplelam nici la 

persoane fizice ci sa gasim o intelegere la Transgaz , la SRMP il de la Moara Dracilor , dinspre Videle . 

Vor mai urma inca doua proiecte de hotarare care vor fi adoptate in perioada imediat urmatoare , 

urmatoarea chiar saptamana viitoare pe 31 aug , dupa care va urma licitatia , probabil la inceputul 

lunii noiembrie  

Dl Ciocanel spune ca vor trebui multe avize pentru conducta de la SRMP Videle , la Blejesti. Dl primar 

spune ca cunoaste care sunt aceste avize ce se vor obtine , inclusiv de la Petrom, Consiliul Judetean –

drumuri judetene , Primaria Videle. Mai spune ca stie ca cei de la Petrom cer ca acolo unde au sonde 

sa se amplaseze conducte din otel 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 

aprobarea  inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a 

gazelor naturale în U.A.T. comuna Blejești, judetul Teleorman, 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 , 
                  Mihaila Iulica            Burcea Adriana  
  

 


