ROMANIA
JUDETUL PRAHOYA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BI,EJOI
tslejoi" nr. 14895 125,1A.24),7

PROCES VERBAI,

Incheiat astazi,25 octombrte2AlT, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
tslejoi, sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
241120,102An a Frimarului comunei Blejoi.
Au participat 14 consilieri dintre cei 15 in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul
comunei Blejoi, dl" Sorin Lupu, secretarul comunei, dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic.
A lipsit dl. consilier Mihail Nitoi.
Dl. Primar: ,,Salut prezenta doamnei deputat Rodica Paraschiv la sedinta consiliului local. Daca
doriti sa ii puneti intrebari, putem discuta dupa sedinta."
Presedintele de sedinta, d-na Alexandra-C[talina Ion, da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei ordinare din2l septembrie 2017;
2. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Blejoi nr.
226127.09.2017 privind echilibrarea bugetului comunei Blejoi pe anul 2077, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
3 . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2077 , initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2017,
initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul 2017 cu
finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in comuna Blejoi,
proprietatea Societatii "Compact Motor" S.R.L., initiator dl. primar Adrian Dumitru;
7. Proiect de hotarare privind efectuarea unor lucrari la Dispensarul Ploiestiori, initiator
''*r' dl. primar Adrian Dumitru;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii sediului Gradinitei cu Program Normal
Ploiestiori, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
9. Diverse: Prezentarea Acordului de Cooperare incheiat intre Comuna Blejoi, judetul
Prahova (RomAnia) si Satul Bardar, Raionul Ialoveni (Republica Moldova).
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

1" Aprobarea Procesului-verbatr

al sedintei ordinare din 21 septembrie20lT
D-na Ion Alexandra-Citilina: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea proceselorverbale."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului cornunei Blejoi nr"
226127.09.2017 privind echilibrarea bugetului comunei Blejoi pe anul 2017, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. P.i-ar: ,,La sfarsitul lunii septembrie, DGRPF Ploiesti ne-a comunicat ca ne-a fost
repartrzata suma de 100.000 lei pentru asistentii personali sau indemnizatli penttu persoanele cu
handicap. Intrucat era neoesar sa rectiflcam bugetul in regim de urgenta, l-am aprobat prin
dispozitie, urmand sa fie validat in prima sedinta a consiliului local'"
Dl. Turcea Constantin: ,,A fost echilibrare sau rectificare a bugetului?"
Dl. Primar: ,,A fost o rectificare care avizat echilibrarea bugetului."
D-na Ion Alexandra-Cltllina: ,,Rog avizul comisiilor de specialitate."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizal proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz penttu acest proiect."
D-na Ion Alexandra-CItIlina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"

2.

0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2017, initiator dl.

primar Adrian Dumitru

,,Rectific area vizeaza in primul rand proiectele ce vor fi finantate prin PNDL.
Speraam ca pana la sfarsitul anului sa tragem suma preconizata, de 2.300.000 lei. Al doilea
motiv este datorat solicitarii scolilor de rectificare a bugetului. Am previzionat bugetul la suma
de 28.250.000 lei. Pe lista de investitii avem cateva obiective noi. La punctul l4-achizitie sirene
alarmaare populatie, este vorba despre despre solicitarea expesa a ISU de a le suplimenta pe cele
existente. Achizitia copiatoruluiprevazutala punctul 15 ne este necesara la lucrarile de cadastru
sistematic, in care se fac copii dupa toate actele de proprietate. Cum intr-o tarla sunt sute de
proprietari, trebuie sa dotam Compartimentul Agricol cu un astfel de copiator. Frezele de zapada
de la punctul 58 sunt necesare pentru ca avem alei si parcari in care va trebui sa actionam cu
astfel de freze, Le vom folosi lanouapista de biciclete, parcari, aleile de la scoli si gradnite sau
in piata. Semnalizatoarele intermitente, de la punctul 83 sunt pentru trecerea de pietoni din
Ploiestiori, de la drumul vacilor."
D-na Ion Alexandra-CitIlina: ,,Dacanu sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Yasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Ion Alexandra-C5tllina: ,,Supun 1a vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

bl. P.i.r.:

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul
2017, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Am obtinut doua sponsorizari, in valoare totala de 35.000 lei, drept pentru care
4. Proiect de hotarare

rectificam si bugetul clubului sportiv."
D-na Ion Alexandra-Cit5lina: ,,Rog avizul comisiilor de specialitate."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Yasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia m.3 a acordat aviz proiectului de hotarare."
D-na Ion Alexandra-C5tilina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
este necesar sa

l

hotarare privind rectificarea Programului anuatr de investitii pe anul
2A17 cw finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2016, initiator dl" primar
Adrian Dumitru
Dl. Prirnar: ,,Modificarile din acest program de investitii le regasiti si in anexa nr.2 din
proiectul de rectifieare a bugetuiui. {n aceasta hotarare regasim obiectivele de investitii care au
5" Proiect de

finantare din exoedentul bugetar al anului 2AL5."
D-na Ion ,{lexandra-Citilina: ,,Avizul comisiilor de specialitate, va rog."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Ion Alexandra-Cdtilina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot- aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

6. Froiect de hotarare privind aeeeptarea donatiei unui teren situat in comuna
Blejoi, proprietatea Societatii "Compact Motor" S.R.L., initiator dl. primar Adrian
Dumitru;
Dl. Primar: ,,Terenul acesta este necesar pentru devierea conductei de titei a Societatii Conpet,
in cadrul lucrarii <Amenajaare drum de legaturaa intre DJ 156 si DN 1. Terenul se afla situat in
zona de retele. Conpet ne-a conditionat executia lucrarii de acordul proprietarilor pentru devierea
conductei. S-a luat acordul acestoraa, iar Compact Motor ne doneza noua terenul in suprafata de

216 mp, care va intra in domeniul public. Este un proiect finantat prin PNDL."
D-na Ion Alexandra-CItilina: ,,Rog avizul comisiilor de specialitate."
Dl. Predescu Yiorel: ,,Comisia nr, 1 a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a acordat avizproiectului de hotarare."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr.3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Ion Alexandra-CitIlina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot- aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

7. Proiect de hotarare privind efectuarea unor lucrari la Dispensarul Ploiestiori,
initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Dupa cum stiti cei care sunteti mai demult in consiliu, in anul 2006, s-a luat
hotararea de a se vinde spatiile medicale catre medicii de familie care isi desfaasurau activitateaa
in ele. Daca la Blejoi s-a vandut integral cladirea catre cei doi medici, la Ploiestiori au ramas si
spatii proprietatea comunei, cum sunt cabinetul stomatologic si farmacia, precum si spatii
comune cu cei doi medici de familie. Am primit o solicitare de la medicii de familie pentru
reparatii la aceasta cladire, iar pentru aceasta va trebui sa contribuim toti cei trei proprietari. Prin
prezentul proiect se propune asocierea cu aceste doua cabinete medicale in vederea executarii
reparatiilor, precum si desemnarea unui lider al asocierii, care va organiza o licitatie pentru
executarea acestor lucrari. Suma maxima cu care vom contribui este de 65.000 lei, incluzand si
un diriginte de santier care va supraveghea lucrarile din partea administratiei locale."

Dl. Pavel Constantin: ,,Avand in vedere ca obiectul proiectului este asocierea in

vederea

executarii reparatiilor, consider ca titlul ar trebui modificat in sensul acesta."
Dl. Secretar: ,,Obiectul proiectului il constituie lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi efectuate,
asocierea fiind doar unul dintre pasii punerii in aplicare a hotararii."
D-na Ion Alexandra-Citilina: ,,Rog avizul comisiilor de specialitate."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr.7 a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul."
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comis.ia nr.3 a acordat aviz acestui proiect."

D-na Ion Alexandra-Cltilina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot- aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

8. Froiect de hotarare privind aprobarea mutarii sediului Gradinitei cu Program
Normal Ploiestiori, initiator dl. prirnar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Avand in vedere numarul redus de copii inscrisi, Scoala Gimnaziala Ploiestiori a
propus
mutarea activitatii si a sediului Gradinitei cu Program Normal Ploiesti in cladirea
-Graginitei
cu Program Normal Tintareni. Ambele gradinite sunt structuri in cadrul Scolii
Gimnaziale Ploiestiori. Transportul copiilor il vom face cu microbuzul scolar, iar cladirea de la
Ploiestiori va intra in conservare. Acolo ne gandim chiar la infiintarea unui program <scoala
dupa scoala>."
D-na Ion Alexandra-Citdlina: ,,Dacanu sunt intebari, rog avizul comisiilor de specialitate."
Dl. Predescu Yiorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia m.2 aavizatproiectul de hotarare."
Dl" Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nt.3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Ion Alexandra-C[t6lina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

z Prezentarea Acordului de Cooperare incheiat intre Comuna Blejoi,
judetul Prahova (Rominia) si Satul Bardar, Raionul Ialoveni (Republica Moldova)
Dl. P.i-u.: ,,Asa cum stiti, in sedinta din luna septembrie 2077 am aprobat incheierea unui
acord de cooperare cu Satul Bardar, Raionul Ialoveni din Republica Moldova. O parte dintre
dumneavoastia ati facut parte din delegatia oficiala, care aparticipat pe data de 23 septembrie la
sedinta Consiliului Sateic Bardar si la semnarea acordului. A doua zi a a avut loc Festivalul

9.

Diverse

Frunzei de Nuc, o sarbatoare locala. Pentru delegatie a afost o experinta interesanta, am comnicat
cu oamenii de acolo. Vom mai avea ocazia sa interactionam. De fapt, le-am facut invitatia de a
veni si ei la Blejoi. Vom incerca sa dezvoltam parteneriate pe zona scolara si culturala."
Dl. Mascan Neculai: Am doua probleme pe care vreau sa le ridic. Prima se refera la carutele din
Bereasca ce vin si descarca gunoaiele pe islaz. A doua se refera la programul celor de la Rosal,
care uneori vin dimineata, alteori seara."
Dl. Primar: ,,Politia Locala are tema sa monitorizeze permanent zonele cu risc de depozitare a
gunoaielor. Referitor la Rosal, cunoastem aceasta problema. Depinde de cantitatea de gunoaie pe
care o au de ridicat. Avand un numar limitaat de masini, atnci cand sunt cantitati mari, se intrazie
ridicarea intrucaat faac mai multe drumuri la rampa. Asta se intampla in anumite perioade, cand

sunt cantitati mai mari de gunoi."
D-na Rodica Paraschiv, deputat: ,,Ma bucur ca am participat la aceasta sedinta, in care este
evident ca ati inteles rolul pe care il aveti in calitate de consilieri locali. Sunt proiecte discutate
de dumneavoastra in comisii si ati adoptat hotarari importante pentru comunitate."
D-na deputat Rodica Paraschiv a vorbit despre importanta colectarii selective a deseurilor,
facand un apel la cadrele didactice din consiliu pentru educarea elevilor in acest sens.

Presedintele de sedinta, d-na lon Alexandra-C[tdlina, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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