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PROCES YERBAL

Incheiat astazi 26 iunie 2015, in sedinta ordinara a consiliului Local al comuneiBlejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza Dispo zitiei nr.164/19.06.2015 a primarului comunei Blejoi.
Au participat 13 dintre cei 15 consilieri in functie, dl. Adrian Dumitru - primarulcomunei Blejoi, dl' Sorin Lupu - secretar, dl. )aul Romeo Mairru - consilier juridic si dl. IonEftemie - consilier al primarului.

Au lips.itldl' viceprimar Viorel Predescu, aflat in concediu medical si dl. consilier AlexandruSterie, in concediu de odihna.
DI' secretar: ,,Mandatul d-lui vasile cojocaru a expirat si este necesar sa alegeti un noupresedinte de sedinta.,'
Dl' Batiescu vasile: ,,Il propun ca presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni pe d-naDoina Vasilescu."
DI' Secretar: 

',Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea d-lui Batiescu.,,
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi ..pentru,,

Presedintele de sedinta. d_na
ordinii de zi."

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

Doina Vasilescu, preia conducerea sedintei si da citire

1. Aprobarea procesului-verbal ar sedintei din26 mai2or5;
2' Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, initiator dl.primar Adrian Dumitru;
3' Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii aleaparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi,Initi-ator dl. primar Adrian Dumitru.
Se supune la vot - aprobat: 13 voturi .,pe-ntru"

0 voturi ,,impotriva,'
0 Abtineri

-1. Aprobarea proceserui-verbar ar sedintei din 26 mai 2015D-na vasilescu Doina | ,,Dacanu sunt obiectiuni, rupu, ru ,ot aprobarea procesului-verbal alsedintei din 26 mai 201 5 ]'
Se supune Ia vot - aprobat: 13 voturi ,.pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtin

2' Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, initiatordl. primar Adrian Dumitru
D-na Vasilescu Doina: ,,Pentru prezentareaproiectului, ii dau cuvantul domnului primar.,,



I

I
I

I

Dl. Primar: ,,De la Directia de Finante am primit o adresa pentru rectificarea bugetului, in
sensul reglarii pe trimestre a sumelor alocate profesorilor pentru salarii, sporuri, indemnizatii
si alte drepturi salariale obtinute prin hotarari judecatoresti. La Progrun1rl anual de investitii
am introdus trei noi puncte. Unul este cel prevazut la pozitia 28, achizitie si montaj stalpi
iluminat cu autonomie. Privitor la acest aspect, am primit de la Politie o adresa prin caie ni se
cerea realizatea iluminatului in intersectia strazilor Buda cu Nedelea. Acolo nu avem retea de
iluminat, singura solutie fiind amplasarea unor stalpi autonomi, cu incarcare solara. Tot
privitor la solicitarile Politiei, ne-au cerut sa amenajam si statiile de autobuz, ati vazut ca deja
la unele dintre ele s-au executat marcaje, montat indicatoare. Un alt punct nou in programul
de investitii este cel de la poziti a 31, revizie proiect de canalizare. Proiectul a fost realizat in
perioada 2010-2011, iar de atunci preturile s-au mai schimbat. De aceea este necesar a revizia
proiectului. Totodata, revizia prevede si redimensionarea tronsonului de la Scoala ploiestiori
la viitoarea statie de epurare. Initial erau doua statii de epurare prevazute in proiect, acum
reviziavaavea in vedere doar o statie, dar cu marirea diamentrului conductei pe acel tronson.
Statia care etaprevazuta langa Dambu nu ar mai fi realizata. Ultimul punct nou este cel de Ia
pozitia 46, executie drum legatur intre DJ 156 si DNI etapa I. Conform protocolului incheiat,
FGG a realizat sensul giratoriu, a mai ramas o portiune din drum, de circa 100, de executat.
Suma totala a bugetului nu se modifica, doar s-au facut reglari intre sume.,'
Dl. Burtea fon: ,,As dori sa se completeze si cu proiectare si executie drum in zona viilor si
executieexecutie santuri pe strada Calotesti. Dupa ploi au inceput sa se inunde anumite
portiuni din acea zona."
Dl. Primar: ,,Ca procedura, nu se poate introduce acum in programul de investitii, dar pentru
sedinta urmatoare puteti face propuneri, va trebui sa identificam sursele bugetare. Mai exista o
propunere de asfaltare a unui drum, dar exista o procedura de urmat. Si in acel caz si in acesta,
trebnuie sa avem terenul in proprietate. Fara acest lucru nu putem face lucrarea, Iar pentru al
trece in domeniul public al comunei trebuie sa facem unPlJZ,masuratori topo, dezmembrari,
exproprieri sau donatie a terenului, apoi putem trece la executia drumului.,,
Dl. Burtea Ion: ,,Drumul existent nu poate fi asfaltat?,,
Dl. Primar: ,,,{cel drum nu exista in planurile parcelare. Acolo nu exista un drum public. Dar
pana la urna, in acea zona sunt doar vii, nu este o zona construibila. Referitor la santuri, ii
vom instiinta pe cetateni ca au obligatia sa-si curete santurile. Va rog sa depuneti propunerile
dumneavoastra si le vom analiz4 ca Ia urmatoarea rectificare sa le avem in vedere."
D-na Vasilescu Doinai ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor. Comisia nr.2 a avizat
proiectul."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare,,,
Dl. Burtea fon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,, :

Se supune Ia vot - aprobat: 13 voturi 6.pentru,

0 vofuri,,impotriva,'
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian
Dumitru
D-na Vasilescu Doina: ,,Ii dau cuvantul domnului primar pentru prezentareaproiectului.,,
Dl. Primar: ,,Sunt anumiti salariati care au ajuns la o anumita vechime si u.-eara sa fie
primeasca o incadrare superioara. Alte modificari vizeaza transformarea unor posturi. Dupa



cum stiti' am scos Ia concurs posturile-de,la Evidelta persoanei. S-a ocupat doar un singur

'::[i;:3te 
din nou la concurs, Evidenta fi.rounri neputirJ

gajam?,,

e."

cal.',
icatii?"
fost sume aprobate la bugetul

r.2 a avizatproiectul. Rog si avizu celorlalte comisiil.,,1 a avizatproiectul de hotarare.,,
ordat aviz.,,

la vot proiectul de hotarare.,,
at: 13 voturi ,.pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri
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