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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLBJOI

Blejoi, w. 1 1221 107 .07 .2016

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, T iulie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Blejoi,
sedinta ce are loc la Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr. 108/01 .07.2016 a
Primarului comunei Blejoi.

Au participat 14 consilieri dintre cei 15 in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul
comunei Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretar si dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic.

A lipsit dl. consilier Constantin Pavel.
Presedintele de sedinta, dl. Vasile Cojocaru, da citire ordinii de zi:
l. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din24 iurie 2016;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii

Consiliului Local al comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;ir*y'' 3. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor pentru arondarea comunei Paulesti la
S.P.C.L.E.P. Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. Blejoi ff. 30126.05.2015
privind recompensarea elevilor unitatilor de invatamant de pe trua comunei Blejoi, cu rezultate
bune la invatatura, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

5. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unor terenuri, situate in comuna Blejoi,
tarlaua 25,parcela208124, proprietatea S.C. AMZI S.R.L., initiator dl. primar Adrian Dumitru.

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Dl. Cojocaru Vasile: ,,In cadrul fiecarei comisii au al'ut loc alegeri ale presedintilor si
secretarilor acestora. Inainte de a discuta subiectele de pe ordinea de zi, rog sa fie prezentati
consiliului presedintii si secretarii comisiilor."

D-na Purice Nicoleta-M6d4lina da citire procesului-verbal in care a fost consemnat
rezultatul votului prin care dl. Predescu Viorel a fost ales presedinte, iar dl. Cojocaru Vasile a

fost ales secretar al Comisiei nr. I pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism,
activitati economico-financiare, servicii publice comunitare, ordine publica si situatii de urgenta.

D-na Vasilescu .Doina da citire procesului-verbal in care a fost consemnat rezultatul
votului prin care d-na Vasilescu Doina a fost aleasa presedinte, iar d-na Ion Alexandra-Catalina
a fost aleasa secretar al Comisiei nr. 2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant,
sanatate si familie, protectie copii.

Dl. Sterie Ioan-Alexandru da citire procesului-verbal in care a fost consemnat rezultatul
votului prin care dl. Ioan-Alexandru Sterie a fost ales presedinte, iar dl. Constantin Alexandru-
Marius a fost ales secretar al Comisiei nr. 3 pentru munca si protectie sociala, juridica, de

disciplina, tineret si sport, protectie mediu si turism.

1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din24 iunie 2016
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea procesului-verbal al
sedintei din data de 24 iunie 2016."

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
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2. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii
Consiliului Local al comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primart,,La inceputul fiecarui mandat se aproba valoarea indemnizatiei de sedinta. Prin
prezentul proiect, propun ca valoarea indemnizatiei sa fie in cuantum de 5o/o din indemnizatia
lunara a primarului, iar numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este

de o sedinta de consiliu si doua sedinte de comisii de specialitate pe luna."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Dacanu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia ,nr.2 aavizatproiectul"
Dl. Sterie loan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune lavot- aprobat: 14 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor pentru arondarea comunei
Paulesti la S.P.C.L.E.P. Btejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Cand a demarat infiintarea SPCLEP, pentru a imparti costurile, am avut avizul de

principiu al Consiliului Local al comunei Paulesti pentru arondarea la acesta. Prin prezentul

proiect se stabilesc conditiile in care se va face arondarea. Costurile privind functionarea

serviciului constau in cheltuieli cu salariile, cu plata utilitatilor, dotarile necesare, precum si alte

cheltuieli materiale. Aceste costuri vor fi impartite in functie de numarul populatiei, noi urmand

sa suportam 60Yo, iar comuna Paulesti va suporta 40yo."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul de hotarare."

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a avizat proiectul."
Dl. Turcea Constantin: ,,Vreau sa intervin si sa atrag atentia ca multa lume cu care ilm vorbit

este nemultumita de faptul ca va trebui sa schimbe cartile de identitate daca se va schimba

denumirea strazilor. Cred ca ar trebui sa se faca etapizat, pe masura ce vor expira."
Dl. Primar: ,,Exista intentia acordarii de nume strazilor, dar acest proiect este unul de viitor.
Mai mult, nici nu se avizeaza o astfel de procedura in anii electorali. Acum discutam proiectul

privind stabilirea conditiilor pentru arondarea comunei Paulesti la S.P.C.L.E.P. Blejoi si nu

despre nomenclatorul stradal. Cand vom discuta despre nomenclatorul stradal, vom avea in

vedere toate aspectele ce tin de acesta."
Dl. Turcea Constantin: ,,Eu am vrut doar sa atrag atentia."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi '3pentru"
0 voturi ,,impofiva"
0 abtineri

4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. Blejoi nr. 30/26.05.20f5
privind recompensarea elevilor unitatilor de invatamant de pe raza comunei Blejoir cu

rezultate bune la invatatura, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,La solicitarea consiliilor de administratie al scolilor am initiat acest proiect pentru

suplimentarea numarului de elevi ce vor beneficia de recompensarea prin asigurarea gratuitatii

intr-o tabara scolara in vacanta de vara. De aceasta recompense beneficiaza elevii cu rezultate

foarte bune la invatatura la concursurile scolare, precum si elevii cu rezultate bune la invatatura

dar care provin din familii cu venituri modeste. Pentru ca suntem in perioada afisarii rezultatelor

de la evaluarea nationala, la Scoala Blejoi au promovat26 de elevi dintre cei27 care au absolvit,
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iar la Scoala Ploiestiori au promovat tott
dintre ei sa acceada la licee cu prestigiu."

15 elevi, Mediile au fost bune si le permit multora

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare, considerand ca este benefic

acest stimulent."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr, 2 a avizat proiectul"
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

Dl. Turcea Constantin: ,,Eu ma voi abtine, asa cum am facut-o si in comisie, intrucat nu am

suficiente date privind numarul de elevi din scoli, precum si tendintele privind cresterea sau

scaderea numarului acestora. "
Dl. Primarz ,,Dacale cereati, directorii celor doua scoli va puteau oferi toate aceste informatii."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
I abtinere (dl, consilier Turcea Constantin)

5. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unor terenuri, situate in comuna

Blejoi, tarlaua 25, parcela 208124, proprietatea S.C. AM.ZI S.R.L., initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Pentru modernizarile drumurilor in zonele ce se dezvolta din punct de vedere

urbanistic, multi dintre proprietari au cedat terenurile necesare, cu titlu gratuit, costurile cu

documentatiile cadastrale sau notariale urmand a fi suportate de catre autoritatea locala, asa cum

a fost stabilit printr-o hotarare a consiliului local din anii precedenti. Prin acest proiect, se

propune acceptarea donatiei a doua loturi de teren, proprietatea SC Amzi SRL."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor'"
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare"'
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Si Comisia nr. 3 a avizat proiectul."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot- aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Presedintele de sedinta, dl. Vasile Cojocaru, multumeste celor prezenti pentru participare

si declara sedinta inchisa.

,P,RESEDINT DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Vasile CO ARU
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