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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  17 noiembrie  2022 în ședință de lucru ordinara     
a Consiliului Local Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru ordinara, din data de 17 noiembrie   

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  27 octombrie 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,  prin whatapp 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 27 octombrie  2022 a fost aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din 

total 13 consilieri prezenti . 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dna Petrescu Zoica , ca 

sedinta de lucru  ordinara din data de 17 noiembrie  2022, a fost convocată de 

Primarul localității Blejești, prin dispoziția acestuia nr. 318  din 11 noiembrie  

2022, cu următoarea ordine de zi, respectiv : 



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

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

c) diverse  
Se arata in continuare ca prin dispozitia primarului nr. 323 / 16 noiembrie 2022 

a fost completata ordinea de zi cu proiectul de hotarare al primarului comunei 

Blejesti privind aprobarea reluarii procedurii de licitatie publica deschisa in 

vederea concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul 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 anul curent .  

Se da citire proiectului de la pct 1 de pe ordinea  de zi si raportului de 

specialitate intocmit de contabilul delegat ; in acesta se face referire la 

adresele AJFp Teleorman prin care ni se reparizeaza influente in plus in suma 

de 250 mii lei , repartizati pe capitole conform celor aratate in raport , si inca o 

adresa prin care ni se aloca suma de 9,32 mii lei finantare pentru burse in 

invatamant ; deasemeni se prezinta si solicitarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti 

pentru decont transport cadre . 

Se solicita inscrieri la cuvant  

Dl Serbana Marian spune ca pe Sicap , parca achizitia pentru reparatia podului 

e mai mica , spune ca e cam mare suma repartizata.  

Dl primar spune ca pe sicap este fara TVA , si confirma ca s-au demolat intrarile 

pe pod, s-a facut covrag, s- a ads o cifa de beton de la Corsarul Rosu , o masina 

de astfalt ; deasemeni se va face si marcaj pe toata strada Stangulani . 

Dl Serbana Marian spune ca si in Sericu e necesar marcaj , pentru ca in aceasta 

perioada avem ceata si e foate periculos.  



Dl primar spune ca se va face marcaj si in Sericu .  

Dl Ciocanel Marian intreaba daca e necesara achizitia unei lame din nou.  

Dl primar spune ca este necesara la Belasrus , lama pentru dezapezire , toate 

utilajele ce vor fi folosite pe perioada iernii, tractor, buldo, fiind pregatite din 

timp de catre Burcea Marian .  

Deasemeni dl Ciovcanel intreaba de suma mare pentru avizele pentru gaze . 

Se supune la vot proiectul .   

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 IV anul curent ,  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 analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul 

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

acestei activități 

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

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 analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol, în 

trimestrul III/2022  și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei 

activități, 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 aprobarea reluarii procedurii de licitatie publica 



deschisa in vederea concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul Teleorman. 

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  aprobarea reluarii procedurii de licitatie publica deschisa in 

vederea concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul Teleorman, de la  punctul nr. 3 al 

ordinei de zi, este aprobat.    

 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : diverse  

Se inscriu dl  Ciocanel si dl primar   

Dl Ciocanel Marian intreaba de licitatia pentru gaze si de autorizatia de la 

Gospodarirea apelor 

Dl primar prin inscrierea sa la cuvant aduce si lamuriri la cele solicitate de dl 

Ciocanel  

Spune ca vineri a fost incheiata procedura de licitatie la proiectare si executie 

retea de gaze. Daca nu vor fi depuse contestatii, marti 22 noiembrie 2022, se 

va semna contractul de lucrari cu firma castigatoare , contract care este cu 

clauza suspensiva . Cand vom avea banii alocati, atunci va incepe lucrarea , 

contractul de finantare se va semna cand vom avea si contractul semnat de 

concesiune serviciu de utilitate publica distributie gaze naturale in Blejesti. 

Arata in continuare ca pentru licitatia de concesiune a serviciului de distributie 

gaze naturale in comuna Blejesti s-a incheiat procesul verbal, nu au fost depuse 

oferte , desi au fost solicitate documentele si caietul de sarcini de catre doi 

operatori economici . Luni 14 noiembrie a fost ultima zi de depunere a 

ofertelor. Tocmai de aceea s-a initiat proiectul de hotarare de aprobare a 



reluarii procedurii de licitatie publica deschisa . Se reia procedura , probabil la 

sfarsitul lunii ianaurie vom avea data limita de depunere a ofertelor.  

In 9 noiembrie anul curent au venit de la Apele Romane in control pentru 

eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru canalizarea finalizata si 

receptionata ; au incheiat proces verbal, se solicita completarea dcumentatiei 

depusa de catre noi in luna iulie , cu anumite documente care au fost solicitate 

proiectantului , respectiv coordonate stereo 1970 pentru statiile de pompare , 

cota initiala si cota actuala la statia de epurare , modificare in breviar a 

capacitatii  .  

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  
  


