ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI
Blejoi, nr. 8779/28 iunie 2018
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28 iunie 2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Blejoi,
sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr. 102/22.06.2018 a
Primarului comunei Blejoi.
Au participat toti cei 15 consilieri in functie, dl. Adrian Dumitru – primarul comunei
Blejoi, dl. Paul Romeo Mâinea – consilier juridic.
Nu a participat la sedinta, fiind in concediu de odihna, dl. Sorin Lupu – secretarul
comunei, fiind inlocuit dl. Paul Romeo Mâinea – consilier juridic.
Presedintele de sedinta, dl. Constantin Turcea, da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei ordinare din 29 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploiestiori,
initiatori dl. primar Adrian Dumitru si dl. viceprimar Viorel Predescu;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de
fezabilitate ,,Retea canalizare menajera strada Scolii, sat Blejoi, comuna Blejoi, judetul
Prahova”, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul
Comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Diverse: Informare cu privire la invitatia doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu,
Viceprim-ministru si Ministrul Mediului, adresata domnului primar Adrian Dumitru de a face
parte din delegatia Romaniei care va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt (HLPF 2018)
privind Dezvoltarea Durabila, la sediul ONU, New-York, in perioada 9-18 iulie 2018
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei ordinare din 29 mai 2018
Dl. Turcea Constantin: ,,Supun la vot procesul verbal.”
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: ,,In urma solicitarii DRGFP trebuie rectificat bugetul in sensul trimestrialitatii. Luna
viitoare vom mai avea o sedinta in care vom modifica lista de investitii.”
Dl. Turcea Constantin: ,,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.”
Dl. Turcea Constantin: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploiestiori,
initiatori dl. primar Adrian Dumitru si dl. viceprimar Viorel Predescu
Dl. Primar: ,,La aprobarea bugetului am aprobat anmite sume pentru culte. La Parohia Blejoi nu
este gata dosarul pentru finantarea pe care o doresc. La Ploiestiori se solicita pentru reparatia
fatadelor si reizolarea turlei. Vor mai solicita sprijin pentru achizitia unei centrale termice, cea
existenta fiind iesita din uz.”
Dl. Turcea Constantin: ,,Daca nu sunt obiectiuni, 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.”
Dl. Turcea Constantin: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
studiul de fezabilitate ,,Retea canalizare menajera strada Scolii, sat Blejoi, comuna Blejoi,
judetul Prahova”, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Suntem aproape de finalizarea statiei de epurare. Pentru a lucra in parametri
trebuie sa fie cat mai multi consumatori. Pe strada Scolii avem scoala, gradinita, sala de sport si
blocul, toti fiind consumatori mari.”
Dl. Turcea Constantin: ,,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.”
Dl. Turcea Constantin: ,,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 casarii unor mijloace fixe din patrimoniul
Comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Printre bunurile iesite din uz se regasesc si centralele de la Biserica Ploiestiori de
care vorbeam mai devreme.”
Dl. Turcea Constantin: ,,Avizul comisiilor, va rog!”
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.”
Dl. Turcea Constantin: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.”
Se supune la vot – aprobat: 15 voturi “pentru”
0 voturi ,,impotriva”
0 abtineri
6. Diverse: Informare cu privire la invitatia doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu,
Viceprim-ministru si Ministrul Mediului, adresata domnului primar Adrian Dumitru de a
face parte din delegatia Romaniei care va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt (HLPF
2018) privind Dezvoltarea Durabila, la sediul ONU, New-York, in perioada 9-18 iulie 2018
Dl. Primar: ,,Invitatia pe care am primit-o este in calitate de primar si de presedinte al Filialei
AcoR Prahova. Voi face parte din delegatia Romaniei alaturi de presedintele Consiliului
Judetean Prahova si primarul orasului Valenii de Munte. Pe data de 11 iulie vom avea o
interventie impreuna cu presedintele Consiliuli Judetean cu privire la dezvoltarea durabila. La

intoarcere va voi prezenta amanunte cu privire la aceasta deplasare. In alta ordine de idei, in luna
iulie vom mai avea alte doua sedinte, una saptamana viitoare, cu privire la sprijin financiar de
15.000 euro acordat Satului Bardar din Republica Moldova, cu care avem un acord de cooperare
si o rectificare de buget. La sfarsitul lunii vom face sedinta ordinara unde vom avea mai multe
proiecte de hotarare. Vreau sa va mai aduc la cunostinta ca suntem in discutii cu localitati din
Germania, Franta si Italia pentrusemnarea altor acorduri de cooperare.”
Presedintele de sedinta, dl. Constantin Turcea, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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