
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI

Blejoi, nr. 13861/3 1.08.2016

teren, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
12. Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei pentru achizitia unui imobil,

initiator dl. primar Adrian Dumitru;
13. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Blejoi la Programul de

stimulare a innoirii parcului auio national 2016, in vederea achizitionarii unui autovehicul si

scoaterea din functiune a activului corporal Autovehicul special N2 Magirus-Deutz, ce apartine

domeniului privat al comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

PROCES VERBAL

lncheiat astazi,3l august 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei

Blejoi, sedinta ce un" loc Ia Primaria Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr'

122126.08,2016 a Primarului comunei Blejoi.
Au participat 13 consilieri dintre cei 15 in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul

comunei nti3oi, d[. Sorin Lupu - secretar si dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic'

Au lipsit doamnele consilier Iulia Grigore si Vasilica Necula.

Presedintele de sedinta, dl. Vasile Cojocaru, da citire ordinii de zi:

l. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 7 iulie 2016;

2. proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei

Blejoi si a contului de executle a bugeielor ordonatorilor tertiari de credite pe trimestrul al Il-lea

al amului 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
3. proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl. primar

Adrian Dumitru;
4. proiect de hotarare privind rectificareaProgramului anual de investitii pe anul 2016 cu

finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2015, initialor dl. primar Adriar Dumitru;

5. proiect de hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi

desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de peraza comunei Blejoi, initiator dl. primar

Adrian Dumitru;
6. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului

de specialitate al primarului comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

7. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile

de administratie ale scolilor de pe raza comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

8. proiect de hotarare piirira numirea reprezenratilor Consiliului Local al comunei Blejoi

in Comisiile pentru Evaluaria si Asigurarea Calitatii la unitatile de invatamant de pe raza

comunei Blejoi, initiator dl' primar Adrian Dumitru;

9. proiect de hotarare privind inlocuirea unui membru al Comitetului Director al Clubului

Sportiv Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
10. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

de investitii ,,Executie canalizare pluviola, sat Tantareni-eta1ta.1", initiator dl. primar Adrian

Dumitru;
ll. Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea concesionarii unul



14. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. Blejoi nr. 40/16 iulie 2015 privind
acceptarea donatiei unui teren situat in comuna Blejoi, proprietatea S.C. SERVICE AUTO
SERUS SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

15. Proiect de hotarare privind achizilionarea unor servicii de expertizare tehnica si de

evaluare in vederea inregistrarii in inventarul Cornunei Blejoi a unor bunuri aflate in evidenta

contabila si/sau in administrarea/exploatarea operatorului serviciului public de alimentare cu apa

si de canalizare din comuna Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
16. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar

Adrian Dumitru;
17. Diverse: Raport privind activitatea asistentilor personali si indemnizatiile acordate

pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap din comuna Blejoi, judetul Prahova,

semestrul I anul 2016.
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentrut'

0voturi ,,impotriva"
0 abtineri

1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 7 iulie 2016
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea procesului-verbal al

sedintei din data de 7 iulie 2016."
Se supune la vot - aprobat: 12 voturi "pentru"

0 voturi ,,impotriva"
I abtinere (dl. consilier Pavel Constantin)

Dl. Pavel Constantin: ,,M-am abtinut pentru ca nu am participat la sedinta din 7 iulie 2016."

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 al IIJea al amului 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,lncheierea exercitiului bugetar pe trimestrul al Il-lea a fost discutata in
comisii, rog avizul acestora."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizat proiectul."
Dl. Sterie loan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la,vot - aprobat: 13 voturi '(pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Astazi am mai primit de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Ploiesti o fisa cu indicatorii pentru bugetul local, conform Deciziei nr. 3605/30.08.2016, prin
care ni s-a majorat cu 1000 lei suma alocata pentru plata asistentilor personali. Pentru a nu mai

face inca o sedinta pentru rectificarea bugetului local, propun sa o aprobam acum, nefiind vorba
demodificari substantiale. Astfel, laanexanr, l,la pozitia 5 - sume defalcate din TVA/influente
va fi valoarea de 1000 lei, scazandu-se de lapozitia I - venituri proprii/influente in loc de 83831

va fi 82831."
DI. Pavel Constantin: ,,Ar fi bine ca in capul de tabel sa fie specificat lei sau mii lei."
DI. Cojocaru Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Yiorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare,"
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizat proiectul."



Dl. Sterie loan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl.

primar."
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

4. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul

2016 cu finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2015, initiator dl. primar

Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Si acest proiect a fost discutat amanuntit in comisii. Daca nu mai sunt

intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul."

Dl, Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

5. proiect de hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice

care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Blejoi,

initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Avizul comisiilor."
Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nt.2 a avizat proiectul."

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian

Dumitru
Dt. Cojocaru Vasite: ,,Dacanu 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: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare'"
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in

consiliile de administratie ale scolilor de pe raza comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian

Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,La fiecare inceput de an scolar, cu atat mai mult acum ca s-a schimbat

compoienta consiliului, trebuie sa desemnam reprezentantii in consiliile de administratie ale

unitatilor de invatamant. Ati vazut propunerile, rog avizul comisiilor."



Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a aviiatproiectul, cu propunerea ca locul d-lui Cojocaru

Vasile sa fie luat de d-na Purice Nicoleta-Madalina."
Dl, Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a avizat acest proiect."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Sunt de acord cu propunerea d-nei Vasilescu si supun la vot proiectul de

hotarare, cu acest amendament'"
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

8. proiect de hotarare privind numirea reprezentatilor Consiliului Local al comunei

Blejoi in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la unitatile de invatamant de

p" iara comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitr,
bl. Co;o.rru Vasile: ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor."

Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizal proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul'"

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun Ia vot proiectul de hotarare'"

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

9. proiect de hotarare privind inlocuirea unui membru al Comitetului Director al

Clubului Sportiv Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. primar: ,,In mate-riaiul pe care l-ati primit aveti si o prezentare a d-lui Zahanagiu, persoana

propusa in locul d-lui Todeiascu. Este locuitor al comunei, este un om de sport, cred ca este o

persoana potrivita."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Rog avizul comisiilor'"
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr, I a ayizat proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul."
DI. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a aviz proiectul de hotarare."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: ,rJilrril,',:;X,#;;",,

I abtinere (dl. consilier Burtea Ion)

10. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii ,,Executie canalizare pluviala, sat Tantareni'elapa ,f", initiator dl'

primar Adrian Dumitru
bl. P.irur: ,,Asa cum puteti observa este o investitie multianuala."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,bu"unu sunt intrebari sau nelmuriri, rog avizul comisiilor."

Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia m.2 a avizat proiectul'"

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

DI. Cojocaru Yasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune Ia vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri
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11. proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea concesionarii

unui teren, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Yasile: ,,Avizul comisiilor"'
Dl. Predescu viorel: ,,cOmisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nt.2 aavizatproiectul"

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a aiizatproiectul, cu voturi pentru si doua abtineri"'

Dl. Turcea Constantin z ,,Legatde acest proiect si urmatorul de pe ordinea-de zi' eu nu Sunt de

acord sa dam in concesiune un teren pe o perioada de 25 ani, in schimb sa cumparam alte

terenuri. Inteleg ca suntem aproape de lua terenul de la fostul oIF."

Dl. Primar: ,,Daca va uitati pe documentatie, aoolo este o constructie proprietatea solicitantului'

la fosta <Laptarie>. Are un contraot de inchiriere, iar pentru a modernizaacea cladire doreste o

concesionare."
Dl. Turcea Constantin: ,,Ce activitate desfasoara aoum?"

Dl. primar: ,,Activitate comerciala. Nu este teren liber, este o constructie a solicitantului acolo"'

Dl. Burtea Ion: ,,Nu se organizeazalicitatie?"

Dl. Primar: ,,Studiul ne va spune daca este o

modalitatea de concesionare. Regula este licit

constructie ProPrietatea
aprobam concesionarea
redeventei. Referitor la t
acesta este revendicat in baraLegii nr' 10/2001,

p

u
n
Dl. Turcea Constantin: ,,Au fost elemente pe c

nefiind prezentate'"
nf. Cojo.rru Vasile: ,,Domnule Sterie, pe viitor sa invitati in comisie persoane care sa

lamureasca lucrurile. Supun la vot proiectul de hotarare'"

Se supune la vot - aprobat: 12 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
I abtinere (dl. consilier Burtea Ion)

12. proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei pentru achizitia unui

imobil, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Acest proiect a fost discutat deja la punctul anterior' Daca nu mai sunt

intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. 1 a avizatproiectul de hotarare."

D-na vasilescu Doina: ,,comisia nr.2 a avizatoroiectul de hotarare."

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr' 3 a avizatproiectul'"

Dl. Cojocaru Vasile:,,Supun la vot proiectul de hotarare'"

Se supune la vot - aprobat: 1 1 voturi "pentru"
2voturi,impotriva''(d.niiconsilieriBurtealonsi

Turcea Constantin)
0 abtineri

13. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Blejoi la Programul

de stimulare a innoirii parcutui auto national 2016, in vederea achizitionarii unui

autovehicul si scoaterea din functiune a activului corporal Autorehicul special N2

Magirus-Deutz, ce apartine domeniului privat al comunei Btejoi' initiator dl' primar

Adrian Dumitru
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Dl. Cojocaru Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."

Dl. PreOescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul"

Dl. Sterie Ioan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

Dl. Cojocaru Vasile:,,Supun la vot proiectul de hotarare"'

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

14. proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. Blejoi nr.40116 iulie 2015 privind

acceptarea donatiei unui teren situat in comuna Blejoi, proprietatea S'C' SERVICE AUTO

SERUS SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Si acest proiect a fost discutat, rog avizul comisiilor"'

Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizalproiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul'"

Dl. Sterie loan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a avizatacestproiect."

Dl. Cojocaru Vasile:,,Supun la vot proiectul de hotarare'"

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

15. proiect de hotarare privind achizifionarea unor servicii de expertizare tehnica si

de evaluare in vederea inregisirarii in inventarul Comunei Blejoi a unor bunuri aflate in

evidenta contabila si/sau in a operatorulu

alimentare cu apa si de canal nitiator dl' pri

Dl. Primar: ,,IrL urma consult ca exista neco

reformulat proiectul, care va avea urmatorul cuprins: <Art. 1. Aprob[ achizifionarea unor servicii

de expertizare tehnicE a bunurilor aferente serviciului public de alimentare cu ap6 9i d9

canalizare, aflate in evidenJa contabilE gi/sau in administrarea/exploatarea operatorului

serviciului public de alimentare cu ap6 9i de canalizare din comuna Brejoi, care fac parte prin

natura lor din domeniul public gi privat al unitdlii administrativ teritoriale a comunei Blejoi. Art.

2. Aprob6 achiziliona."u ,noi servicii de evaluare in vederea stabilirii valorile juste d-e

inregistrare in evidenga contabili a bunurilor $l

de canalizare, ce vor h cuprinse in domeniul ul

Prahova. Art. 3. Biroul Financiar-Contabil din ui

Comunei Blejoi, va duce la indeplinire prev m

l> si <anexa nr. >. Ret fi

derea scoaterii la licitatie si va face si o evaluare a bunurilor."

,,In aceasta situatie, cred ca trebuie modificat si raportul"'

Dl. Turcea Constantini ,,Fiind vorba de alimentarea cu apa, stie cineva de ce nu este presiune?"

Dl. Predescu Viorel: ,,Este o avarie la reteaua de la Apele Romane'"

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."

Dl. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avlzatproiectul de hotarare'"

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"

Dl. Sterie loan-Alexandru: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect'"

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare, cu amendamentul propus de dl'

primar."
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri



[6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl' primar

Adrian Dumitru
D-na Vasilescu Doina i ,,ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni il propun pe dl'

Batiescu Vasile."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul de hotarare"'

Se supune la vot- aprobat; 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,imPotriva"
0 abtineri

17. Diverse: Raport privind activitatea asistentilor personali si lndemnizatiile

acordate pentru p*..o"n. incadrate in gradul grav de handicap din comuna Blejoi' judetul

Prahova, semestrul I anul2016
Dl. cojocaru vasile: ,,Raportul l-ati avut in mapa, ati luat act de el."

Dl. Tu ,,Pentru ca tot suntem la punctul <Diverse

alarma e de joaca. Lumea cu care am discutat z

prinse nga scoala Ploiestiori nici la locul de joac

fi bine reParate."

Dl. Predescu Viorel: ,,Au fost reparate in aceasta vara' Vor mai

este nevoie. Din pacate, este o chestiune de educatie, sunt oameni mari care se dau in carusel si

pe topogane si le distrug'" 
rrricce niciorrrl in c rele leagane aubl.'iui*ua Constantini ,,La carusel se misca piciorul in care este pnns, tar ut

zeaza. Vom monta

mai reParat, urmat

rfoBlejoi un material pe aoeeasi tema, poate ii vom

sensibiliza pe concetatenii noastri. Am cerut sprijinul Jandarmeriei pentru intetirea controalelor'

Luam in caicul chiar si inchiderea locurilor de joaca"'

Dl, Pavel Constantin: ,,Am si eu doua probleme pe care vreau sa le ridic. Prima, trebuie initiat

un proiect de hotarare pentru aprobaarea unui nou regulament de organizare si functionare al

consiliului local. Chiar daca exista unul, el trebuie actualizat. Pe urma, consider ca in proiectele

de hotarare trebuie inserat in preambui sintagma <Avand in vedere expunerea de motive si

raportul de specialitats), cu numere de inregislrare.La Scoala din Blejoi, la sala de fitness, ar

trebui un cuier pentru copiii de Ia aikido. Am-vazut ca isi pun hainele jos sau le tin parintii' cred

ca ar trebui actualizate sanctiunile pentru cei care nu au contracte cu firma de salubritate' Stiu ca

exista o taxa care poate fi stabilita, de 10lei, spre exemplu. Ar mai fi ziarul local in care apar

articole nesemnate'"
Dl. Primar: ,,ln finalul sedintei as vrea sa-i multumesc domnului Ion Eftemie pentru activitatea

desfasurata. vreau sa ii urez sa aiba o pensie linistita si sa ne fie alaturi si in continuare' sa ne

sprijine cu vasta sa exPerienta."

DL Turcea Constantin: ,,Si eu ii multumesc, in numele opozitiei, pentru ca a mentinut

permanent echilibrul si a a colaborat foarte bine cu toata lumea."

presedintele de sedinta, dl. vasile cojocaru, multumeste celor prezenti pentru participare

si declara sedinta inchisa. , ; ,

DINTE DE
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