ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI
Blejoi, nr. 10378/31.07.2018
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31 iulie 2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Blejoi,
sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr. 124/26.07.2018 a
Primarului comunei Blejoi.
Au participat 13 consilieri dintre cei 15 in functie, dl. Adrian Dumitru – primarul
comunei Blejoi, dl. Paul Romeo Mâinea – consilier juridic.
Au lipsit domnul viceprimar Viorel Predescu si domnul consilier Vasile Bâtiescu.
Nu a participat la sedinta dl. Sorin Lupu – secretarul comunei, fiind inlocuit dl. Paul
Romeo Mâinea – consilier juridic.
Presedintele de sedinta, d-na Iulia Grigore, da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din 28 iunie 2018 si a procesuluiverbal al sedintei extraordinare din 5 iulie 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei
Blejoi si a contului de executie a bugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe trimestrul II al
anului 2018, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind transmiterea fără plată a unui bun din domeniul privat al
comunei Blejoi în domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, initiator dl. primar Adrian
Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - ,,Schimbare destinatie teren din zona
mixta locuinte cu regim mic de inaltime si institutii si servicii in zona mixta locuinte colective si
institutii si servicii”, in comuna Blejoi, sat Ploiestiori, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui imobil situat in intravilanul comunei
Blejoi, tarlaua 22, parcela 163/2, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui teren in vederea construirii de locuinte
prin Agentia Nationala pentru Locuinte, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Blejoi,
initiator dl. primar Adrian Dumitru;
8. Diverse: Informare cu privire la participarea domnului primar Adrian Dumitru la
Forumul Politic la Nivel Inalt (HLPF 2018) privind Dezvoltarea Durabila, la sediul ONU, NewYork, in perioada 9-18 iulie 2018
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din 28 iunie 2018 si a
procesului-verbal al sedintei extraordinare din 5 iulie 2018
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot procesele verbale.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
comunei Blejoi si a contului de executie a bugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe
trimestrul II al anului 2018, initiator dl. primar Adrian Dumitru

Dl. Primar: ,,Asa cum stiti, trimestrial prezentam spre analiza si aprobare contul de executie al
bugetului local.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,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: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
3. Proiect de hotarare privind transmiterea fără plată a unui bun din domeniul
privat al comunei Blejoi în domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Autoturismul Renault laguna se afla in patrimoniul Comunei Blejoi din anul 2005
fiind primit cu titlu gratuit. La acest moment nu mai este necesar institutiei si conform procedurii
am intrebat alte institutii publice daca doresc acest autoturism. Primaria Valea calugareasca si-a
exprimat interesul. Daca nici o alta institutie publica nu si l-ar fi dorit, atunci autoturismul ar fi
fost valorificat prin licitatie publica.”
Dl. Pavel Constantin: ,,In preambulul proiectului de hotarare se face referire la un referat de
disponibilizare.”
Dl. Primar: ,,Se afla la doasrul sedintei.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul..”
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: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - ,,Schimbare destinatie teren din
zona mixta locuinte cu regim mic de inaltime si institutii si servicii in zona mixta locuinte
colective si institutii si servicii”, in comuna Blejoi, sat Ploiestiori, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Terenul se afla situat in zona Cartierului Albert, la limita cu Municipiul Ploiesti.
Tocmai de aceea a si durat mai mult intocmirea acestui PUZ, intrucat trebuiau corelate cu toate
elementele urbanistice ale celor doua localitati.”
D-na Grigore Iulia: ,,Avizul comisiilor, va rog!”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotarare.”
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr. 2 a acordat aviz favoraabil proiectului.”
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Si Comisia nr. 3 a acordat aviz favorabil.”
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri

5. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui imobil situat in intravilanul
comunei Blejoi, tarlaua 22, parcela 163/2, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Am mai discutat si in primavara despre aceasta intentie de achizitie a terenului si
cladirilor din vecinatatea Primariei. S-a intocmit studiul de oportunitate si raportul de evaluare,
acesta din urma aratandu-ne pretul maxim pe care il putem oferi. Speram ca la negocieri sa
obtinem un pret avantajos pentru achizitia acestui imobil. Urmeaza ca zilele urmatoare sa ne

intalnim cu proprietarul, tocmai de aceea v-as ruga sa propuneti in comisie persoane care sa aiba
si timpul necesar pentru a participa.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor pe proiect, dar si propuneri pentru componenta
comisiei de negociere.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,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 Necula Vasilica: ,,Le propun pe doamnele Doina Vasilescu si Madalina Purice.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Ca presedinte il propun pe domnul viceprimar, Viorel Predescu.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerile pentru
componenta comisiei.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui teren in vederea construirii de
locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Si despre acest proiect am mai discutat La fel, s-a intocmit studiul de oportunitate
si raportul de evaluare.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor si propuneri pentru comisie.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,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.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Propun ca si aceasta comisie sa aiba aceeasi componenta ca cea de la
punctul precedent.”
D-na Grigore Iulia: ,,Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerile pentru
componenta comisiei.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
D-na Grigore Iulia: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei
Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,A sosit, in sfarsit, momentul sa aprobam denumirile strazilor in comuna Blejoi.
Asa cum stiti, pe strazi au fost montate placute cu propunerile de denumiri. Urmatorul pas este sa
renumerotam imobilele. S-a obtinut avizul si de la Comisia de atribuire de denumiri.”
D-na Grigore Iulia: ,,Rog avizul comisiilor.”
Dl. Cojocaru Vasile: ,,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: 13 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri

8. Diverse: Informare cu privire la participarea domnului primar Adrian Dumitru
la Forumul Politic la Nivel Inalt (HLPF 2018) privind Dezvoltarea Durabila, la sediul
ONU, New-York, in perioada 9-18 iulie 2018
Dl. Primar: ,,Participarea la acest forum, avand ca tema dezvoltarea durabila, a fost o experienta
interesanta. Din delegatia Ministerului Mediului au facut parte si patru reprezentanti ai
autoritatilor publice locale. Am facut deplasarea alaturi presedintele Consiliului Judetean
Prahova, primarul municipiului Moinesti si primarul orasului Valenii de Munte. Au fost intalniri
de lucru cu reprezentanti din diverse tari, pe aspecte privind dezvoltarea durabila. Am participat
si la o intalnire organizata de Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa O.N.U. si Camera de
Comert Romano-Americana, in prezenta doamnei viceprim-ministru Gratiela Gavrilescu, a
ambasadorului Romaniei la ONU, domnul Ion Jinga, a consulului general la New-York, domnul
Catalin Dancu, a consilierului de stat pe probleme de dezvoltare durabila, domnul Laszlo
Borbely. A participat la aceasta intalnire si domnul Jeffrey Sachs, Directorul Centrului de
Dezvoltare Durabila din cadrul Universitatii Columbia. In cadrul discutiilor au fost abordate
teme privind impactul dezvoltarii asupra mediului inconjurator. Este o problema majora a
omenirii, aceea de a asigura satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.”
Presedintele de sedinta, d-na Iulia Grigore, multumeste celor prezenti pentru participare
si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iulia GRIGORE

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,

