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Nr. _____   din 12 decembrie 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi 12 decembrie 2022 în ședință de lucru extraordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara , din data de 12 decembrie   

2022,  în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri  . 

 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 de17 noiembrie 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  

Savulescu, dnilor Serbana Marian, Serbana Constantin  si Ciocanel Marian, dnei 

dr Andrei).  

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 17 noiembrie 2022 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din 

total 13 consilieri prezenti . 

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

extraordinara din data de 12 decembrie 2022, a fost convocată de Primarul 

localității Blejești, prin dispoziția acestuia,  nr. 339  din data de 8 decembrie  

2022, cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2022 



b) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea 
retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
comuna Blejesti , judetul Teleorman , pentru anul scolar 2023-2024 

c) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind acordarea 
unui mandat special domnului_________________reprezentant al UAT – 
ului comuna Blejesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman 

d) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind acordarea 
unui mandat special domnului_________________reprezentant al UAT – 
ului comuna Blejesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman pentru 
exprimarea votului in vederea majorarii tarifelor pentru anul 2023 

e) Proiect de hotarare al primarului comunei Blejesti, privind : avizarea 
Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de 
suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru 
”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 
separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si 
mandatarea primarului comunei Blejesti , ca reprezentant al comunei 
Blejesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru exprimarea votului  
pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei 
gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman  Strategiei de 
contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire 
pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 
transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 
 

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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe trimestrul IV 2022 

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

Nu se solicita inscrieri la cuvant  



Se supune la vot proiectul de hotarare  . 

   - 13 voturi PENTRU  

   - voturi ABTINERI  

- 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 IV 2022,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 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Blejesti , judetul Teleorman , pentru anul 

scolar 2023-2024 

Se da citire proiectului de hotarare  . 

Nu se supune la vot proiectul de hotarare, acesta urmeand a fi trimis ISJ 

Teleorman in vederea obtinerii avizului conform   . 

 

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

comunei privind acordarea unui mandat special 

domnului_________________reprezentant al UAT – ului comuna Blejesti în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Managementul Deşeurilor Teleorman 

 

Se da citire proiectului de la pct 3 de pe ordinea  de zi , respectiv madatarea 

unei persoane care sa reprezinte uat in locul dlui primar , cand acesta nu poate 

participa . 

Chirita Mihai propune pe dl Spinu Viorel   

Se supune la vot aceasta propunere   . 

   - 13 voturi PENTRU  

   - voturi ABTINERI  

- voturi IMPOTRIVA 



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

Blejesti,  privind acordarea unui mandat special domnului Spinu Viorel 

repezentant al UAT – ului comuna Blejesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman,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 privind acordarea unui mandat special 

domnului_________________reprezentant al UAT – ului comuna Blejesti în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Managementul Deşeurilor Teleorman 

 

Se da citire proiectului de la pct4 de pe ordinea  de zi , respectiv madatarea 

unei persoane care sa reprezinte uat pentru exprimarea votului impotriva / 

pentru majorarea tarifelor in anul 2023  . 

Burcea Gheorghe propune pe dl Primar Pietreanu Narcis Catalin    

Dna Savulescu intreaba daca este mandatat pt aprobarea majorarii tarifelor , 

incepand cu ce an sunt aceste majorari . 

Dl primar spune ca va vota impotriva acestor majorari , va participa la sedinta 

care va avea loc in data de 20 decembrie la CJ Teleorman si isi va exprima 

optiunea comunitatii .  Mai departe citeste proiectul de hotarare al ADI care va 

fi prezentat in sedinta acestora in 20 decembrie 2022, care prezinta noile 

tarofe ce sunt supuse aprobarii incepand cu anul 2023  

Se supune la vot aceasta propunere   . 

   - 13 voturi PENTRU  

   - voturi ABTINERI  

- voturi IMPOTRIVA 

 

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

Blejesti,  privind acordarea unui mandat special domnului Pietreanu Narcis 

Catalin  repezentant al UAT – ului comuna Blejesti în Adunarea Generală a 



Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor 

Teleorman,de la  punctul nr. 4 al ordinei de zi, este aprobat 

 

Se da citire proiectului de la pct 5 de pe ordinea  de zi , respectiv Proiect de 

hotarare al primarului comunei Blejesti, privind : avizarea Studiului de 

oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul 

SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul 

Teleorman”, precum si mandatarea primarului comunei Blejesti , ca 

reprezentant al comunei Blejesti în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru 

exprimarea votului  pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului 

tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman  

Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de 

Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare 

și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

  

Se supune la vot acest proiect . 

   - 13 voturi PENTRU  

   - voturi ABTINERI  

- voturi IMPOTRIVA 

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

Blejesti,  privind avizarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei 

gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de 

contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 

separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea 

primarului comunei Blejesti , ca reprezentant al comunei Blejesti în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul 

Deșeurilor Teleorman” pentru exprimarea votului  pentru aprobarea Studiului 

de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul 

SMID Teleorman  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 



activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul 

Teleorman” ,de la  punctul nr.5 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 , 
                    Petrescu Zoica             Burcea Adriana  
  

 


