ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI
Blejoi, nr. 13152/26.09.2018

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 26 septembrie 2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Blejoi, sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
164/21.09.2018 a Primarului comunei Blejoi.
Au participat toti cei 15 consilieri in functie, dl. Adrian Dumitru – primarul comunei
Blejoi, dl. Sorin Lupu – secretarul comunei, d-na Mirela Gina Cardasol – Sef Birou FnanciarContabil si dl. Paul Romeo Mâinea – consilier juridic.
Dl. Primar: ,,Fata de ordinea de zi propusa initial, va solicit suplimentarea cu un nou proiect de
hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.”
Presedintele de sedinta, d-na Iulia Grigore, da citire ordinii de zi, cu amendamentul
propus de dl. primar:
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din 30 august 2018 si al procesuluiverbal al sedintei extraordinare din 7 septembrie 2018;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul 2018 cu
finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2017, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei
Blejoi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Radu Tudoran” Blejoi, initiator dl.
primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind numirea reprezentului Consiliului Local al comunei Blejoi
in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Scoala Gimnaziala ,,Radu Tudoran”
Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar Adrian
Dumitru.
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din 30 august 2018 si al
procesului-verbal al sedintei extraordinare din 7 septembrie 2018
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot procesele verbale.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Proiectele de hotarare privind rectificarea bugetului local si cel privind rectificarea
programului anual de investitii pe anul 2018 cu finantare integrala din excedentul bugetar al

anului 2017 sunt legate intre ele si le voi prezenta impreuna. Am incheiat primul proiect finantat
prin PNDL, drumul de legatura DJ156-DN1, din zona Auchan, iar receptia va fi pe 4 octombrie.
Acum rectificarea se face in concordanta cu cheltuielile efectuate, valoarea lucrarilor fiind mai
mica decat cea estimata initial si aprobata prin PNDL. Directia Regionala a Finantelor Publice
ne-a comunicat ca la 30 august s-a diminuat cu 154000 lei suma provenita din IVG. Faptul ca
scolile functionaeaza ca o singura persoana juridica a condus la diminuarea sumelor defalcate din
TVA cu 95000 lei. S-au mai facut redistribuiri de sume intre capitole si alineate si repartizarea
acestora pe trimestre.In programul anual de investitii sunt anumite proiecte in care au fost
separate proiectarea si executia, desi initial acestea figurau impreuna. Astfel, la punctele 41 si 42
figureaza proiectare retea apa De 108/140 (Cartier Albert) si executie retea apa De 108/140
(Cartier Albert). La fel, la punctele 61 si 62, s-au separat proiectarea si executia la reteaua de
canalizare menajera De 108/140 Cartier Albert. S-au separat PT si DTAC de executie la
modificare si refacere acoperisului la cladirea de la Protectia Plantelor. Puncte si puncte noi pe
lista de investitii. Cel de la punctul 18–DALI, DTAC consolidare Scoala Ploiestiori a aparut ca
urmare a expertizei efectuate. Punctul 48-DALI modernizare si eficientizzare retele elctrice T17
si curte primarie a aparut caa urmare a achiztiei imobilului din vecinatatea Primariei. Un alt
punct nou este cel de la pozitia 49-bransamente electrice sistem monitorizare. La alte obiective sau reglat sumele initiale.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizat proiectul.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul
2018 cu finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2017, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,V-am prezentat la punctul anterior lista de investitii, o parte a acestora fiind
finantate din excedentul pe anul 2017.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizat proiectul.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
comunei Blejoi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Radu Tudoran” Blejoi,
initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Doamna presedinte, sunteti in domeniu, va rog sa prezentati dumneavoastra
proiectul.”
D-na Grigore Iulia: ,,Asa cum stiti, la inceputul fiecarui an scolar se constituie consiliul de
administratie al scolilor. Acesta, alaturi de director si consiliul profesoral conduc activitatea
scolilor. Pana la 1 septembrie, pe raza comunei, au fost doua scoli cu personalitate juridica, acum
functioneaza doar una, Scoala Gimnaziala <Radu Tudoran> Blejoi, iar Scoala Ploiestiori va

functiona doar ca structura a acesteia. Consiliul de administratie va functiona cu 13 membri, trei
urmand a fi numiti de consiliul local.”
D-na Vasilescu Doina: ,,O propun pe doamna Iulia Grigore.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Propun ca din consiliul de administratie sa faca parte doamnele Doina
Vasilescu si Madalina Purice.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu sunt alte propuneri, supun la vot, separat, cele trei propuneri.”
Se supune la vot desemnarea doamnei Iulia Grigore:
14 voturi pentru
0 voturi ,,impotriva”
1 abtinere (d-na Iulia Grigore)
Se supune la vot desemnarea doamnei Doina Vasilescu:
14 voturi pentru
0 voturi ,,impotriva”
1 abtinere (d-na Doina Vasilescu)
Se supune la vot desemnarea doamnei Madalina Purice:
14 voturi pentru
0 voturi ,,impotriva”
1 abtinere (d-na Madalina Purice)
D-na Grigore Iulia: ,,Am nominalizat persoanele. Acum rog avizul comisiilor pentru proiectul
de hotarare.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizat proiectul de hotarare.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
5. Proiect de hotarare privind numirea reprezentului Consiliului Local al comunei
Blejoi in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Scoala Gimnaziala ,,Radu
Tudoran” Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
D-na Grigore Iulia: ,,Din aceasta comisie trebuie sa faca parte un reprezentant al consiliului
local.”
Dl. Sterie Alexandru: ,,O propun pe doamna Vasilica Necula.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu mai sunt alte nominalizari, rog avizul comisiilor.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizat proiectul.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Sterie Alexandru: ,,Il propun ca presedinte pe domnul Marius Constantin.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu mai sunt alte propuneri, rog avizul comisiilor.”
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizat proiectul.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”

D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
Dl. Primar: ,,Asa cum stiti, pe 6 si 7 octombrie 2018 va avea loc referendumul pentru
redefinirea casatoriei. Domnul secretar a participat la o intalnire la Prefectura, iar zilele
urmatoare se vor stabili toate detaliile privind organizarea. Vor ramane aceleasi sectii de votare.”
Presedintele de sedinta, d-na Iulia Grigore, multumeste celor prezenti pentru participare
si declara sedinta inchisa.
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