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CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI BLEJOI
Blejoi, nr ",1383131 .0 1.20 1 8

PROCES VERBAL

Incheiat astazi,3l ianuarie 2018, in sedinta ordinara a consiliului Local al comunei

Blejoi, sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr'

14i26.01.201 8 a Primarului comunei Blejoi'
Au participat ioti cei 15 consililri in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul comunei

Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretarul .o*rn.l, d-na Mirela-Gina Cardasol - sef birou financiar-

contabil, dl. Paul Rtmeo Mdinea - "";ii;. 
juridic, Adrian Nica - inspector ISU in cadrul

Primariei Blejoi.
A mai participatla sedinta seful Postului de Politie Blejoi, ag' sef Alexandru Gu!6'

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi:

l. Aprobarea procesului-verbal aisedintei ordinare din 19 decembrie 2017 si Procesului-

verbal al sedintei de indata din 5 ianuarie 2018;

2. proiect de hotarare privind ii.L*"u contului de executie a bugetului local al

comunei Blejoi si a contului de eiecutie a dugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe trimestrul

utIV-t"ualamului2OlT,initiatordl'primarAdrianDumitru;
3. Proiect de hotarare privind up-bur.u contului de incheiere a exercitiului bugetar al

Clubului Sportiv Blejoi pe anul)0i7, initiator dl' primar Adlian Dumitru;

4. proiect oJ t CIu*r" privind aprobarea iontului de incheiere a exercitiului bugetar pe

amtl 2017, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

5. Proiect a.irot*." prirird uf.obarea planrlui de ocupare a functiilor publice al

aparatului ae speciaiii ate alprimarutui comunei Blejoi pe anul 2018, initiator dl' primar Adrian

Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului

2018, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
7. Proiect de hotarare privind aptobareanumarului de burse scolare si a euantumului

acestora pentru anul 2018, initiator dl' ;

8. Proiect de hotarare privind ucrari pentru repartizarea orelor de

rnunca pentru beneficiarii de venit minim gar 2078' initiator dl' primar Adrian

privind propunerea calificativului la evaluarea performanlelor

secretarul comunei Blejoi pentru anul 2017, initiator dl. primar

asistentilor personali pentru anul

l l.Diverse:
a) Raport privind activitatea asistentilor

persoane incadrate in gradul grav de handicap din

Dumitru;
9. Proiect de hotarare

profesionale individuale Pentru
Adrian Dumitm;

10. proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl' primar

Adrian Dumitru;

personali si indemnizatiile acordate pentru

"orurru 
Blejoi, judetul Prahova, semestrul al

lr-lea2ol7; 
ftiv Blejoi in anul 2ol7;
le Blejoi in anul 2017;

litie Blejoi Pe anul 2017;
local pL anul 2018 si agenda manifestarilor

in bugetul local in anul 2018'

Se supune la vot - aprobat: 15 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri



3;::r*".::r,-Y:::1.:: -:1_rllg, 
in vedere ca. it avern invitat pe dl. Arexandru Gu{6,

, r.m i;"r,ilrial r"i-i. 
"jr:j:Sc qrtnrr.o la trn+ ^-..^r-^r- 1!Se supune la vot - aprobat: 15 voturi .,pentru,,

0 voturi ,,impotriva,, ,

0 abtineri

Dl. aPort al Pos

Dr. ortul.

ascultat raportut, dar rcatitat. *[ fltlrffi

trecut pe acolo, avazut, dar nu a luat masuri.,,
DI. Gufn Alexandru: ,,Voi verifica sa vad cin
DI. Turcea Constantin: ,,AI doilea
anunt, dar am fost intrebat daca stiu

au il vedeam pe camere
a, dar un astfel de compor
,,Postul de ?olitie pauresti a prins un hot de bicicrete, acum estecondamnat' Trebuia sa faceti scris, iar la o asemen"a .i.ta-atie trebuie sa se dea o rezlvarclegala.'

nctul de vedere al unui politist?,,
sunt create de locuitorii din Blejoi, ci de

iale.,,
aiele, nu este in regula o asemenea atitudine a

mportament civilizat.In curand se va muta la
i multi politisti in comuna.,,

ari, ii multumim invitatului pentru participare si

i ordinare din 19 decembrie 2017 si
e 2018

erbale.,,

0 voturi,,r*ffi,,
0 abtineri

ului de executie a bugetului local aI
ordonatorilor tertiari de credite pe
Adrian Dumitru

si supunem votului incheierea exercitiului
tiabugetara.',

ina Cardagol, prezinta executia bugetara pe

D-na cardagol Mirera-Gina: ,,Dacaaveti intrebari va stau ra dispozitie.,,n-na Necula vasirica: ,,Dacanu sunt intrebari, ,og uii^l 
"oLrriilor.,,DI' Predescu viorer: ,, comisia nr. r a avizatproiJctul Je io,rurur".,,



/

D-na Vasilescu Doina: ,,Si Cornisia nr. 2 a avizat proiecflil."

Dl. Sterie Alexandru :,, Comisia nt. 3 a acordat aviz fa',t ot abil."

D-na Necula Yasilica: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: L5 voturi "penttru"
0 voturi ,,imPotriva" ,

0 abtineri
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exereitiului

bugetar al Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2017,initiator dl. primar Adrian Dumitru

D-ia Cardagot Mirelr-Giout ,,tsrg-t l clubului a fost de 494"000 lei, din care 450.000 lei din

bugetul local si 44.000 lei din sponsorizari, S-au cheltuit 467 .453lei;',
D-na Necula Yasilica: ,,Rog avintl comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,, Comisia nr. 1 a avtzatproiectul'"
D-na Vasilescu Doina: ,,comisia nr.2 aavizatproiectul de hotarare."

Dl. Sterie Alexandru: ,,Si Comisia nr. 3 aacordat avizfavorabil."
D-na Necula Vasilica: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 15 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului

bugetar pe anul 2017, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Sefut giroului Financiar-Contabil, d-na Mirela-Gina Cardagol, prezinta executia bugetara pe anul

20t7.
I)-na Necula Vasilica: ,,Rog avinil comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,, Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."

D-na Yasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 a avizatproiectul."
DI. Sterie Alexandru: ,,Comisia nr.3 a acordat avizfavorabil."
D-na Necula Vasilica: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 15 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al

aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi pe anul 2018, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Anual aprobam si planul de ocupare a functiilor publice. S-a transmis la Agentia

Nationala a Functionarilor Publici, nu au fost obiectiuni si il supunem aprobarii."
D-na Necula Vasilica: ,,Rog avinl comisiilor'"
Dl. Predescu Viorel: ,, Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia nr. 2 aavizatproiectul'"
Dl. Sterie Alexandru: ,,Comisia nr.3 aacordat avizfavotabil."
D-na Necula Vasilica: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 15 voturi "pentru"
0 voturi ,,irnpotriva"
0 abtineri

7. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru

anul2018, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primari ,,Ca si anul trecut, numarul asistentilor personali este de 45. Spre deosebire de anul

2077, din cauza schirnbarilor legislative, vom aloca o suma considerabila din excedentul anului

trecut."
D-na Necula Vasilica: ,,Proiectul a fost analizatin comisii. Rog avizul aoestoraa."

Dl. Predescu Viorel: ,, Comisia nr. I a acordat aviz favorabil"
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul."
Dl. Sterie Alexandru: ,, Comisia nr. 3 a avizatproiectul de hotarare'"
D-na Necula Vasilica: ,,Supun la vot proieetul de hotarare'"



-

Se supune la vot _ aprobat: 15 voturi ,,pentrur
0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

:TufT*r,rl;::fi:.i;*'""rare 
privind aprobarea numarutui de burse scorare si a

Dl- Primar: ,,La fel ca si Lr Adrian'Dumitru
propun o modificar. u "r* 

r'tlt valorile din anul 2017. Totusi,
sa ie 75lei. Nu cred ca v rl maririi acestora. In loc de 60lei
burse." tl marirea cu 15 lei a valorii unei

i#i#,'::#,t',*.1, "D4 este o propunere buna si va repre zenta unstimurent pentru erevi.
DI' Predescu viorel: "tn'l;tn"t;il:]3 m. I a avizatproiectur de horarare in forrna initiara,

isia nr.

il*,
burse u amendamentul propus de dl.

Se supune Ia vot _ aprobat: 15 voturi ,,pentru,,

0 vofuri ,,impofrva,,
0 abtineri9' Proiect de hotarare privind aprobarea Planurui de rucrari pentru repartizarea

;fi1ll.';ilrTfrffitru beneficiarii de'venit ;ri; sarantatin anul 2uts,initiator dr.

robam anuar' rn prezent, avem 13 dosare ra ajutor sociar, cu unmunca. Aceste persoane isi vor face zileieJ, .ur"u in punctere

izul comisiilor.,,

.,,

roiectului de hotarare.,,

at: 15 voturi ,,pentru,
0 voturi ,,impotiva,,
0 abtineri

vind propunerea calificativului la evaluareapentru secretarul comunei Blejoi p"rt", -"rrui

ropun califi cativul <bine>.,,
a vot proiectul de hotarare.,,
: 15 voturi ,,pentru,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

11' Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primarAdrian Dumitru
DI' Predescu viorer: ,,Ilpropun ca presedinle de sedinta pe dr. paver constantin.,,D-na Necura vasilica , ,,bui; #i;q"rt3.g-nrr.J,'ri,p* ra vot proiectur de hotarare.,,Se supune la vot _ aprobat: 15 voturi .6pentru,,

0 vofuri ,,impotriva,,

r2.Diverse, 'abtineri
Dl' Primar: 

"Raportul privind activitatea asistentilor personali si indemniz atiile acordatepentru persoane incadrate in gradur jiu, a" rrrrai*p'a1, comuna Brejoi, judetur prahov4



semestrul al Il-lea 2017, Raportul privind activitatea Clubului Sportiv Blejoi in anul 2017 si
Raportul privind activitatea Politiei Locale Blejoi in anul 2017 \e-ati avut la mapa,le-ati vantt.
'Daea nu sunt intrebari sau discutii pe tema acestora, vreau sa vaprezintdoua lucruri importante.
Primul se refera la suspendarea pentru 30 de zile a transportului public judetean pe ruta
Ploiestiori - Ploiesti, din cauza suspendarii licentei operatoiului SC Marin Stelian. Co*uru
Blejoi nu a fost irnplicata in atribuirea acestui traseu. Este un traseu judetean, iar licitatia a fost
organizata in 2012 de Consiliul Judetean Prahova. De-a lungul timplui, am fost si noi sesiz ati de
nenumarate ori de catre cetateni cu privire la comportarnenful soferilor aeestui operato4 iar toate
acestea le-am inaintat administratorului traseului pentru ca noi nu puteam lua masuri. Astazi a
fost o sedinta a Consiliului Judetean Prahov4 insa nu s-a luat vreo hotarare pentru delegarea
temporara a traseului catre alt operator. Legislatia in vigoare nu prevede aceasta posibilitate.
Maine vom inainta o adresa prin care vom solicita chiat iezilierea iontractului. Vorn incerca sa
gasim o solutie, dar, din pacate, prin sanctionarea operatorului, de fapt au fost sanctionati
cetatenii din Ploiestiori si Tintareni. O a doua chestiune pe care vreau sa o aduc la cunostinta
consiliului este ca am semnat contractul pentru finantare, prin PNDL, a drumului de legatura D.tr
156- DN l, dinzona Auchan. Sper ca panala I mai sa fie gatalucrarea.Lapur"trl diverse
avem si discutii cu privire la intocmirea Agendei manifestarilor cultural-sportive si de tineret. In
general o aprobam in ianuarie, insa am vrut sa o discutam acum si sa o supunem aprobarii odata
cu bugetul. Traim un moment istoric, anul centenarului si cred ca va trebui sa marcam si noi cu
mai multe evenimente. Probabil ca pe I Decembrie va fi greu sa organizam un spectacol de
anvergur4 intrucat atunci vor fi manifestarile organizate la nivel national. Vom crea si noi un
eveniment atunci, dar cred ca evenimentul prilejuit de dezyelirea statuii Reginei Ma1,aar fi mai
potrivit sa il facem pe 25 octombrie, de Ziua Arrnatei. Am solicitat si scolilor sa ne prezinte o
agenda, sa stim ce bani sa alocam. Fiind un an special din acest punct de vedere, proLabil vom
dubla suma de anul trecut. Referitor intocmirea proiectului de buget pe anul 2018, vapot spune
ca am fost fruntasi in anul 2017 la capitolul investitii, A fost un efortsustinut pe care l-am iacut
imprerrna cu angaiatii primariei, realizand foarte multe dintre obiectivele din piogramul anual de
investitii. Bugetul pe anul 2018 se va construi pe o alta politica fiscala, avand totusi unele
necunoscute. In anul 2077 am avut si alte surse de finantare, bugetul fiind completat si prin
contractul cu PNDL pentru canalizare, donatii pentru drumul din zona centrului comercial
Auchan si din parteneriate cu Consiliul Judetean Prahova. O estimare pentru 2018 arata ca
bugetul va fi diminuat cu cca trei milioane lei, aceasta micsorare provenind din diminuarea
impozitului pe salarii de la l6Yo la 10 %o. Nu vom mari impozitele si taxele locale si vom incerca
se mai atragem noi investitori pe raza comunei. In anul 2018 vom mai atragesase milioane de lei
de Ia PNDL pentru drumul de Auchan la care se va adauga si difereita pentru canalizarc.
Consider ca anul 2018 va fi un an in care vom finaliza proiectele ramase din lista din 2017 si va
fi o perioada in care sa intocmim noi proiecte de investitii, sa luam toate avizelenecesare. Carn
asa gandesc proiectia pentru anul 2018 a bugetului local. Sedinta va avea loc probabil pe 12
februarie, iar in zilele urmatoare va rog sa faceti si alte propuneri.,,

Presedintele de sedinta, d-na Vasilica Necula, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE S
VasilicaNE

CONTRASEMNEAZA,


