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PROCES VERBAL

Incheiat astazi,5 februarie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comuneiBlejoi' sedinta ce are loc la secJiul Prirnariei BIejoi. fiind convocata in baza Dispo zitiei nr,
l512016 a Primarului comunei Blejoi.

Au participat 14 consilieri dintre cei I5 in
comunei Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretar, dl. paul
Eftemie - consilier al primarului.

functie. dl. Adrian Dumitru - primarul
Romeo MAinea - consilier juridic, dl, Ion

A lipsit dr. viceprimar, Viorer predescu, din motive medicare.
Presedintele de sedinta, dl, BAtiescu Vasile, da citire ordiniide zi:

\o, ] Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 28 ianuarie 2016;
2' Proiect de hot rire privind aprobarea bugetului local pe unri 20t6, initiator dl. primar

Adrian Dumitru;
3' Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de investitii pe anul 2016 cu

finantare integrala din excedentul bugetar al anului zhts, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
4' Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2016,

initiator dl. primar Adrian Dumitru.
Se supune la vot _ aprobat: 14 voturi ,.pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

l. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 28 ianuarie 2016
DI' Batiescu Vasile: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea proceselor-verbale alesedintelor din2l decembrie 2015 si 6 ianuarie 2016.,,

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,ipentru,,

3HJ,H;i'*potriva"
2' Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl.primar Adrian Dumitru

Dl. Primar: ,,Am prezentat detariat proiectur de buget in comisii.,,
Dl. B6tiescu vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor.,,

iectul de hotarare."
roiectul"
entru acest proiect, dar, personal, am o obiectie.
itirului si cel de mai jos, daca este oportuna

modernizarea lor. Mai importante cred ca sunt santurile pe care vin apele de pe Calotesti si 7
Case. Ce interes exista pentru acele doua drumuri?,,
Dl. Primar: ,,Nu exista nici un interes.,'
Dl' Burtea Ion: ,,Nici o propunere a noastra nu este buna. Ce este prioritar? Ceea ce va rugam
de 20 de ani nu este prioritar? Faceti numai ce vretil,,
Dl. Primar: ,,leri, in comisie, v-am explicat cu argumente de ce se fac
se fac santurile. Deocamdata avem majoritate in consiliu si noi stabilim
ca vreau sr pentru ca pot, domnule Burtea!,,
Dl. Burtea lon: ,,Ce aveti cu Burlea? fot
pronuntati numele."
Dl. Primar: ,,Va rog sa nu stricati sedinta,

acele drumuri si de ce nu
prioritatile si asta pentru

timpul aveti ceva mine, va rog sa nu mai imi

suntem intr-un cadru oficial.',



Dl. Bitiescu Vasile: ,,Va rog sa revenim la subiectul sedintei. Supun la vot proiectul de

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

0 voturi ,,impotriva"
I abtinere (dl. consilier Burtea lon)

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de investitii pe anul

2016 cu finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2015, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Bfltiescu Vasile: ,,Au fbst prezentate toate datele in comisii. Rog avizul comisiilor."

Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."

D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizal proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

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

Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
1 abtinere (dl' consilier Burtea Ion)

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul

2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Burtea Ion: ,,Sumapreyazuta este suficienta? Parerea mea este ca se finanteaza si din alte

surse, nu sta nici un fotbalist pe atat de putini bani. De la noi este doar un blejoian in echipa de

fotbal, nu gasim mai multi jucatori din comuna?"

Dl. Primai: ,,Am avut discutiile in comisii, v-a n prezentat si situatia cheltuielilor."

Dl. Bfltiescu Vasile: ,,Rog avizul comisiilor'"
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."

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

Dl. Burtea lon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."

Dl. B0tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare'"
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi "pentru"

0 voturi ,,imPotriva"
I abtinere (dl. consilier Burtea Ion)

Dl. Dragomir Gheorghe: ,,Domnule primar, acum ca s-a terminat sedinta, totusi, nu exista vreo

solutie sa rezolvam problema ridicata de domnul Burtea?"

Dl. Primar: ,,InbaiaOrdonantei 4311997 privind regimul drumurilor, cetatenii au obligatia sa-si

curete santurile din dreptul proprietatii lor. Avem 35 km de drum in comuna, adica aproximativ

70 km de santuri. Daca vom curata santurile pe o strada, va trebui sa le facem pe toate, nu putem

face discriminari, Vom trimite reprezentanti ai primariei pe teren pentru a le reaminti oamenilor

obligatia de a ourata santurile din dreptul proprietatii lor. Si dumneavoastra ar trebui sa discutati

cu cetatenii sa le reamintiti."
Dl. BurteA fon: ,,Dar sunt si locuri virane, acolo trebuie sa facem curatenie."

D!. Primar: ,,Sunt si acolo proprietari,"
D-na Purice Mfld6lina, ,,i*d vorbim despre consilierii din partea aceea a comunei, printre ei

ma numar si eu. Ar fi bine ca de luni sa mergem sa vorbim cu oamenii despre aceste lucruri'"

Dl. Petrescu Alexandru: ,,Am inteles din toata aceasta discutie ca este vorba despre inundatii.

Ca oamenii trebuie sa-si curete santurile, este in regula. Dar daca este o problema de mediu,

atunci trebuie sa intervenim."
Presedintele de sedinta, dl Vasile BAtiescu, multumeste celor prezenti pentru participare

si declara sedinta inchisa.
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