
 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA COMUNEI BLEJESTI 

Strada  Pitesti, nr. 167, comuna Blejesti, judetul Teleorman 
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Nr.6875  din 15 septembrie 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  15 septembrie  2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara , din data de 15 septembrie   

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 aduce la cunostinta de catre secretar ca a fost completata ordinea de zi 

cu inca doua proiecte , in urma a doua solicitari ale scolii si deasemeni proiectul 

de hotarare pentru alocare sprijin financiar parohiei Blejesti a fost retras , 

neavand documéntele toate la solicitarea de sprijin. 

Se propune supunerea  la vot a  procesului verbal încheiat în ședinta de 

lucru  anterioară, respectiv din data de  31 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 ?   13 consilieri   

Cine se  ABȚINE?    - 

Este cineva  ÎMPOTRIVĂ? – 

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

data de 31 august  2022 a fost aprobat cu un numar de 13 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 15 septembrie  2022, a fost convocată de Primarul 



localității Blejești, prin dispoziția acestuia nr. 252  din 9 septembrie 2022, cu 

următoarea ordine de zi, respectiv : 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de 
utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale in U.A.T. comuna 
Blej[ești, judetul Teleorman  

b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe 
anul 2022 –semestrul I si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii 
de aparare impotriva incendiilor pe anul 2022 

c) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blejesti si a unui 
membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la 
concursul pentru ocuparea functiei de director din unitatea de 
invatamant  Scoala Gimnaziala nr 1 Blejesti, sesiunea iunie  - octombrie 
2022 

d) 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 

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

f) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti , privind alocarea de la 
bugetul local al COMUNA BLEJESTI a unor fonduri pentru Parohia 
Ortodoxa Baciu din sat Baciu , comuna BLEJESTI, judetul Teleorman  

g) Prezentarea procesului verbal intocmit de Detasamentul de pompieri 
Videle , in urma incendiului din luna ianuarie 2022 si adresa de inaintare 
catre Stoica Simona Elena, pentru dovedirea de catre aceasta a 
provenientei si natura deseurilor depozitate in gospodaria sa  

h) Diverse  
Deasemeni ordinea de zi a fost completata printr - o alta dispozitie a primarului 

nr. 258 din 14 septembrie 2022, cu alte doua proiecte de hotarare respectiv :  

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local Blejesti în Comisia pentru 
Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din cadrul  Scolii Gimnaziale nr 1 
Blejesti  

b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti privind desemnarea a 
doi reprezentanti ai Consiliului Local Blejesti în Consiliul de Administraţie 
al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti  



 

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 documentatiei de atribuire a 

contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale in U.A.T. comuna Blej[ești, judetul Teleorman. 

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

Dl primar spune ca banii sunt aprobati de catre Minister , concesionarul va veni 

cu gazul si cu serviciul si se va plati o redeventa minim 1 % catre comuna 

Blejesti din ce va incasa concesionarul  

Dl Serbana Marian spune ca acesta redeventa platita de catre concesionar se 

va rasfrange tot asupra consumatorului, prin majorarea preturilor . Dl prmar 

spune ca concesionarul nu poate mari pretul la gaze , ca sa isi scoata redeventa 

. Pretul pe transport gaz este reglementat de ANRE  

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 documentatiei de atribuire a contractului de 

concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 

in U.A.T. comuna 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 aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de 

aparare impotriva incendiilor pe anul 2022 –semestrul I si stabilirea masurilor 

de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2022. 



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

Dna Savulescu Viviana intreaba cine a intocmit raportul , de ce nu este prezent 

in sedinta , cine va raspunde la intrebari vis a vis de acest raport. Secretarul 

raspunde ca seful SVSu a intocmit si semnat documentatia  

Savulescu spune ca la pag 3 se face referire la niste studii de caz , cand au fost 

discutate, ce s-a discutat si cand anume, normal trebuia sa fie seful SVSU 

prezent pentru a raspunde . 

Secretarul spune ca il va invita data viitoare cu siguranta pe seful SVSU pentru 

prezentarea raportului.  

In continuare intreaba vis a vis de gunoaiele gasite la Stoica , ce s-a discutat, 

spune ca a instiintat autoritatea publica locala , pentru ca se se ia masuri , sa 

raspunda cineva pentru cele semnalate si constatate.  

Dl viceprimar spune ca a facut fotografii, au instiintat pe Stoica Elena Simona , 

au facut poze si la gunoaiele care se intind in fata morii, pe domeniul public . 

Se va face adresa la Garda de Mediu , ulterior asa cum am precizat si in 

instiintarea catre dna Stoica 

Dna Savulescu intreaba daca primaria s-a constituit parte civila, daca exista un 

proces in legatura cu incendiul din acest an de pe izlaz, islazul fiind al comunei 

Blejesti, proprietate privata ; politia ce a spus ?  

Dl primar spune ca politiia cerceteaza, au cercetat , nu au spus nimic, au 

consemnat in procesul verbal ca a luat foc de la un bat de chibrit , incheind 

procesul verabl la 28 ianuarie.  

Dna Savulescu spune ca incendiul in zona din vecinatatea dumneaei a fost in 30 

ianuarie si ca politia nu investigheza pentru ca nu a fost sesizata de catre 

autoritatea publica locala .  

Dl viceprimar spune ca va sesiza de fiecare data Isu si pompierii Videle, pentru 

ca reprezentantii autoritatii publice locale au fost prezenti la fata locului de 

fiecare data . 

Dl Serbana Marian spune ca trebuia instiintata Garda de Mediu in legatura cu 

gunoaiele dnei Stoica , insa dna Savulescu spune ca va fi amendata tot primaria 

pentru ca exista gunoaie in dreptul morii, pe izlaz ,depozitate pe domeniul 

public. Garda de mediu va veni cu politia, va intra in curtea respectivului , va 

actiona , va lasa masuri de indeplinit , nu va da amenzi din prima   



Se supune la vot proiectul de hotarare   

13 voturi PENTRU (dna Savulescu spune ca este de acord si doreste 

consemnarea urmatoarelor aspecte : sa fie respectate, executate si verificate 

tot ce e cuprins in raportul de evaluare si in planul de optimizare si deasemeni 

sa fie prezent cel ce intocmeste pentru a-si sustine proiectul) 

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind  aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 

impotriva incendiilor pe anul 2022 –semestrul I si stabilirea masurilor de 

optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2022, 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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

comunei Blejesti si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director din unitatea de 

invatamant  Scoala Gimnaziala nr 1 Blejesti, sesiunea iunie  - octombrie 2022 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dna Savulescu intreaba cine e director acum 

Dl primar spune ca e numit director interimar  dl Stroie Mugurel, a fos director 

6 ani la Silistea  , e profesor de istorie . A sustinut proba scrisa la concurs, va 

urma interviul , a luat cea mai mare nota pe judet la scris . 

Dl Chirita Mihai propune pe dl Burcea Gheorghe si pe Ciobanu Nicoleta –

supleant   

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  , desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 



comunei Blejesti si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei 

de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director din unitatea de 

invatamant  Scoala Gimnaziala nr 1 Blejesti, sesiunea iunie  - octombrie 2022, 

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 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 

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

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Serbana Marian spune ca a sesizat neconcordante iarasi in studiul de 

oportunitate . La pagina 11 , punctul 4 , sunt inscrise lampi de 45 de w, desi 

lampile care sunt achizitionate de primarie, si care sunt in evidentele primariei 

, conform achizitiei din SEAP , sunt de 50 w , deasmeni unde sunt lampile, sunt 

cuprinse doar un nr. de 415 buc de 45 w, desi sunt mai multe , si un numar de 

410  de 30 w   , 1 w pe fiecare lampa; deci numarul de lampi nu e cel corect . 

Propune sa se revada inca o data datele si sa se refaca studiul  

Nu se supune la vot proiectul de hotarare. Se vor face verificari si se va supune 

la vot in sedinta urmatoare. 

   

Se trece la punctul nr. 5 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 5 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dna Savulescu si dl Serbana Marian intreaba pentru ce anume are loc 

rectificarea . 

Dl primar spune presedintelui sa dea citire raportului de specialitate intocmit 

de contabilul delegat   



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 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 alocarea de la bugetul local al COMUNEI  BLEJESTI a 

unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa Baciu din sat Baciu , comuna BLEJESTI, 

judetul Teleorman 

Se da citire proiectului de la pct 6 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

DL Ciocanel intreaba de ce 35 mii la Baciu si 20 mii la Blejesti  

Dl primar spune ca la Baciu este vorba de o constructie noua , cu proiect, 

autorizatie de construire , si s-a ridicat constructia , au avut fonduri si de la 

Secretariatul pentru Culte si din donatii diverse , iar acum  au facut contract de 

servicii cu Corsarul Rosu pentru turnarea placii si a centurei 

Banii alocati ca sprijin de la bugetul local vor fi virati in contul Parohiei Baciu si 

ulterior se va face justificarea banilor de catre preotul paroh 

Pentru Blejesti, pentru ca cererea nu este completa , insotita de taote 

documentele, s-a propus sustinerea proiectului intr o sedinta urmatoare , ba 

chiar s-a gandit sa le aloce 30.000 sa termine pregatirea peretilor bisericii , 

pentru a-i picta ulterior. Deasemeni a luat in calcul pentru Blejesti si 

constructia wc ului exterior din curte , in suma de 11 mii , constructie realizata 

din bugetul Cl , acesti bani nefind alocati in bugetul Parohiei Blejesti. 

Dl Serbana Marian spune ca la Sirbeni, acolo unde a fost preot , actualul preot 

de la Baciu , acesta s-a ocupat foarte mult de aceasta parohie, a investit , acest 

preot se ocupa , se implica foarte mult , e un om foarte bun , foarte implicat  . 

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 alocarea de la bugetul local al COMUNA BLEJESTI a unor 

fonduri pentru Parohia Ortodoxa Baciu din sat Baciu , comuna BLEJESTI, 

judetul Teleorman ,de la  punctul nr. 6 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local 

Blejesti în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti  

Se da citire proiectului de la pct 7 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  

Dl Burcea Gheorghe propune pe dl viceprimar Spinu Viorel si pe dna Ciobanu 

Nicoleta  

ejesti  

Se supune la vot proiectul de hotarare  cu aceste 2 propuneri  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti, privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Blejesti în 

Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti ,de la  punctul nr. 

7 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi : Proiect de hotarare al primarului 

comunei Blejesti, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Blejesti în Comisia de Evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) a Scolii Gimnaziale 

nr. 1 Blejesti  

Se da citire proiectului de la pct 6 de pe ordinea  de zi . 

Se solicita inscrieri la cuvant  .  



Dnii Burcea Gheorghe si Ciocanel Marian propun pe dna Petrescu Zoica , 

aceasta avnd interes pentru ca are copilul la Scoala Blejesti  

Se supune la vot proiectul de hotarare  cu aceasta propunere  

13 voturi PENTRU  

- vot ABTINERE  

-voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Blejesti în 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din cadrul  Scolii 

Gimnaziale nr 1 Blejesti, de la  punctul nr. 8 al ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece prezentarea adresei catre Stoica  si a pv ului intocmit de pompierii 

Videle  . 

Dl viceprimar spune ca cei de la Pompieri, cand au avut loc incendiile in acest 

an, chiar si ei au spus de aceste deseuri ca sunt extrem de periculoase, folosind 

o spuma speciala atunci cand au intervenit      

Dna Savulescu spune ca nu avem voie sa intram in curtea acestuia, insa  sa 

speram ca Garda de Mediu va aplica amenzi si ii va determina pe acestia sa ia 

masuri vis a vis de gunoaiele / deseurile depozitate in curtea lor . Stie  si spune 

ca duminica trecuta a avut loc iarasi un incendiu in zona islazului 

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  
  

 

 

 

 
 


