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PROCES  -  VERBAL 

Încheiat astăzi  2 februarie 2023 în ședință de lucru extraordinara, convocata de indata,  a Consiliului Local 

Blejesti 

 

La deschiderea ședinței de lucru extraordinara, din data de 2 februarie 2023,  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 30 ianuarie  2023, care a fost studiat  in sedinta pe comisii  de specialitate , de catre consilierii prezenti la 

aceste sedinte .  

Nu  exista inscrieri la cuvant.  

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 30 ianuarie 2023 a fost 

aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din total 13 consilieri prezenti. 

In continuare se arata de catre presedintele sedintei, dl Serbana  Constantin  , ca sedinta de lucru  extraordinara , 

convocata  de indata , din data de 2 februarie 2023, a fost convocată de primarul localității Blejești, prin 

dispoziția acestuia, nr. 74 din 1 februarie 2023, cu următoarea ordine de zi: 

a) Proiect de hotarare  al primarului comunei Blejesti, privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar 
din anul 2022 in anul 2023 in suma de 92.000 lei  

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 utilizarii 

excedentului bugetar dina nul 2022 in anul 2023 in suma de 92.000 lei  

Se da citire raportului de specialitate al contabilului .  

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 

utilizarii excedentului bugetar dina nul 2022 in anul 2023 in suma de 92.000 lei , de la punctul nr. 1 al ordinei 

de zi, este aprobat.    



   Dl primar spune ca s-au initiat doua proceduri de licitatie publica pana la acest moment pentru 

concesionarea serviciului de gaze naturale in comuna Blejesti ; la prima procedura din noiembrie ,  un  s-a 

prezentat nimeni , la cea de a doua   a fost solicitata documentatia de atribuiré de catre 4 societati, insa una 

singura a depus oferta , respectiv SC Gazprom International SRL  . S –a constituit comisia de evaluare prin 

dispozitia primarului , iar sedinta de deschidere a ofertelor a fost azi 2 februarie 2023, ora 11. La sedinta a 

particiat si reprezentantul ofertantului, si ca invitat dl Condrea , cel care a intocmit documentatia de atribuiré , 

ce a fost aprobata , inca din lunile aug si septembrie 2022. Oferta tehnica si financiara este in plic interior , 

incisa , un a fost deschisa , pentru ca s-a hotarat respingerea ofertei ca inacceptabila pentru lipsa formular f 7 , 

asa cum era solicitat de HG nr. 907/ 2019. La plicul exterior era atasata imputernicires si formular F7, dar  un 

scrisoare de garantie bancara emisa de o unitate bancara. Un a fost prezentata scrisoarea de garantie bancara 

ci bilet la ordin , pentru suma de 2 % dn valoarea investitiei. Comisia a lucrat conform caietului de sarcini, 

conform documentatiei de atribuiré , respingand ofertantul   

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta  multumeste tuturor celor prezenti si declara 

lucrarile inchise.     

     Preşedinte de şedinţă,                                         Întocmit secretar general , 
               Serbana Constantin             Burcea Adriana  
 


