
ROMANIA
JUDETUL PRAIIOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI

Brejoi, ,.. i0sA 0 / 22. 09. 20llf

PROCES YERBAL

Incheiat astazi 22 septembrie 2015, in sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Blejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza
Dispozitiei nr. 194/17.09.2015 a primarului comunei Blejoi.

Au participat 14 dintre cei 15 consilieri in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul
comunei Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo Mdinea - consilier juridic ii at. ton
Eftemie - consilier al primarului.
A lipsit dl. consilier Dragomir Gheorghe..
Dl. Primar: ,,Propun suplimentarea ordinii de zi cu, inca un proiect de hotarare privind
solicitarea scoaterii din inventarul Municipiului Ploiesti a strazii Intrarea Tufanelelor in
vederea preluarii in patrimoniul comunei Blejoi. Acest proiect a intervenit ca urmare a
solicitarii din l7 septembrie a primariei Municipiului ploiesii.,,
Dl. Burtea Ion: ,,Pe data de 3l august am depus o cerere pentru o prezentare a sifuatiei
financiare la clubul sportiv si Ia sala de sport si nu apare pe ordinea de zij,
DI. Primar: ,,Pe acea solicitare nu apare nici o semnatura, dar sa stiti ca se lucreaza la
colectarea datelor pentru prezentarea situatiei. Nu sunt doar informatii de anul acesta, drept
pentru care trebuie cautate si in arhiva.,,
Dl. Burtea ron: ,,Noi am solicitat sa primim raspuns in consiliu.,,
Dl. Primar: ,,In urmatoarea sedinta o sa primiti raspuns.,,
se da citire ordinii d zi, cu suplimentarea propusa di dl. primar:

l. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din20 august 2015;
3' Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe an:ul 2015, initiator dl.

primar Adrian Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind rectifrcarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul

2075, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor iehnico-economici pentru

obiectivul de investitii,,Retea canalizare menajera si stqtie de epurare pentru satele Blejoi,
Ploiestiori, Tintareni - etapa I, Comuna Blejoi", initiator dl. primar Adrian Dumitru;

7. Proiect de hotarare privind asocierea Comunei Blejoi cu Judetul Prahova in vederea
rcalizarii lucrarii de interes public ,,Intretinere trotuare in-zona Bd. Republicii (DJ l0l D,initiator dl. primar Adrian Dumitru;

8. Proiect de hotarare privind preluarea, cu titlu gratuit, a lucrarilor executate in cadrul
etapei I a proiectului ,,Drum de leglturd intre DJ. 156 qi DNl, km 64+890 dreapta,pentru
accesul la Cartietul Parc din Comuna Blejoi, Judeful Prahova, in zona DN 1 kn 64 + g90



fr

dteapta", in baza Acordului de cooperare nr. 7863/24.07.2014, incheiat cu sc FGGIMMOBILIEN SRL, initiator dl. primaiAdrian Dumitru;
9' Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile

de administratie ale scolilor de pe razacomunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
10.

Blejoi in c l'il:r",il,',','lT: I;X.;**T:X:
raza comun

11' Proiect de hotarare privind solicitarea scoaterii din inventarul Municipiului ploiesti
a strazii Intrarea Tufanelelor in vederea preluarii in patrimoniul comunei Blejo'i, initiator dl.primar Adrian Dumitru.

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

1. Alegerea presedintelui de sedinta
Dl. Secretar: ,,Mandatul d-nei Doina Vasilescu a expirat si este necesar sa alegeti un noupresedinte de sedinta."
DI. Batiescu Vasile: ,,Il propun
Balan Florin-Cristian."

ca presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni pe dl.

DI' Secretarl. ,,Dacanu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea d-lui Batiescu.,,
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,,pentru,,

3"""ffi;lrro*ivd'

2. Aprobarea proceselui-verbal al sedintei din 20 august 2015DI' Balan Florin-Cristian: ,,Daca nu sunt obiectiuni, .rp* la vot aprobarea procesului-
verbal al sedintei din20 august 2015.-

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,.pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

3' Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2015, initiatordl. primar Adrian Dumitru
Dl' Balan Florin-Cristian: ,,Pentru prezentarea proiecfului, ii dau cuvantul domnuluiprimar."
DI' Primar: ,,Aceasta rectificare se datoreaza repartizani sumei de 29g.000 lei pentru platacatre profesori a diferentelor salariale._ castigate prin hotarari judecatoresti si pentrumodificarea nivelului maxim al cheltuielilor delpersonal, conform Deciziilor 1353/2015 si1545 ale Directorului DGRFP Ploiesti. consiliul Judetean prahova, prin Hotararea nr.108/2015 ne aloca suma de 100.000 lei pentru un parteneriat in vedere a ieparanitrotuarelor
din cartierul Albert, in prelungireabg. Republicii. Iir.pr. acest parteneriat avem si un proiectde hotarare"Pana la acest mon ent am iniasat mai mult decat ma prevazut, cu 536.000 lei.Pentru a ramane in limitele bugetului aprobat initial, am micsorat cu 536.000 lei la venituripentru impozitul pe cladiri ale persoaneior juridice. Datorita situatiei i, ca.e ,.-gr."r, multedintre societati, unele aflate deja in insolventa, exista unele probleme la incasarea acestorsume'S-au facut unele reglaje privind sumele pentu diverse obiective din programul anual deinvestitii, au aparut si unele obiective noi. La punctul 6 - achizitie si montaj sistemmonitorizare sediu primarie - am marit cu 8000 lei. A aparutsi un obiectiv nou, la punctul g,



proiectare extindere sediu primarie. Aceasta extindere se va realiza in continuarea corpului de
la registratura. Cu un oficiu si un grup sanitar. In momentul in care vom avea un nou sediu de
primarie, peste 4 sau 5 ani, aceasta extindere va fi necesara pentru ceea ce va functiona in
aceasta cladire. I-a punctul l5 - proiectare si executie imprejmuire in zonaparc parc CFR - se
adauga si aleile interioare, marindu-se suma cu 15.000 lei. Un obiectiv nou ests la punctul 30
- inlocuire stalpi energie electrica prelungire strada Campului -, lucrare in care se vor inlocui
stalpii de lemn cu stalpi de beton. La punctul 31 se repozitioneaza si inlocuiesc stalpii de la
intersectia strazii Dispensarului cu DN 18, in zona cimitirului Ploiestiori. Acolo trebuie sa
largim putin iesirea de pe strada Dispensarului. La ora actuala cu greu poti vira dreapta, iar
pentru largirea zonei trebuie repozitionati stalpii de electrica.. La fel trebuie sa procedam la
strada Ograzii,lapunctul 32.La punctul 35 s-a suplimentat cu 40.000, srma ce cuprinde si
avizele. La punctul 43 s-a majorat suma cu 25.000Iei. La executie drum de legaturaintre DJ
156 si DN 1 etapa I se suplirnenteaza cu suma de 10.000 lei pentru taxape care trebuie sa o
platim la Inspectoratui in Constructii. Pentru echilibru s-au redus anumite sume de la alte
obiective. Daca aveti intrebari, va stau Ia dispozitie."
DI. Burtea Ion: ,,Avern camere de luat vederi in comuna?',
DI. Primar: ,,La scoli avern camere de luat vederi. A fost obligativitatea pentru desfasurarea
examenelor. Urmeaza sa mai achizitionam si le vom lega la Politia Locala pentru
monitorizare."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Daca nu mai sunt intrebari,rcgaviztl comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizatproiectul.',
Dl. Burtea tron: ,,Cornisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,,pentru,'

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe
anul 2015, initiator dl" prirmar,Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,, Rectificarea consta in suplimentarea cu 1500 lei provenita din sponsorizare si
reglarea intre capitole bu getare."
Dl. Balan Florin-cristian: ,,Rog avizul comisiilor, dacanu sunt intrebari.,,
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizatproiectul de hotarare.,,
D-na Yasilescu Doina: ,, Cornisia nr.2 aavizatproiectul.,,
DI. Burtea [on: ,,Comisia nr. 3 a acordat avizpentru acest proiect.,,
DI. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul dehotarare.,,

Se supune la vot - aprobat: 14 voturi r,pentruD

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

5. Proiecr' de Eiotae"are privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
aparatului de specialitate al prirnarului comunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian
I)umitru
Dl. Primar: ,,Dupa cum stiti, arn primit microbuzul pentru transportul elevilor. Am primit din
partea Prefecturii majorarea numarului maxim de salariati, cu un post de sofer. Mai exista o
modificare in sensul transformalii unui post de de inspector de specialitate IA in inspector de
specialitate II - personal contractual, in cadrul Biroului Financiar-Contabil."



Dl. Balan Florin-cristian: ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizatproiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizat proiectul de hotarare.,,
DI. Burtea fon: ,,Comisia nr. 3 a avizat acest proiect."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Retea canalizare menajera si stalie de eparare pentru salele Blejoi,
Ploiestiori, Tinlareni - etapa I, Comuna Blejoiu, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Intram in linie drepata cu proiectul retelei de canalizare. Aveti atasati
proiectului indicatorii tehnico-economici ai investitiei. Lucararea are o valoare totala de
16.000.000 lei, faru TVA, din care constructii si montaj 12.000.000 lei. Diferenta o reprezinta
dotarile de la statia de epurare, statiile de pompare, proiectare a, avizele etc. In prima etapa,
reteaua va deservi 3000 locuitori-echivalent, iar statia de epurare va consta doar intr-un
modul. Dupa extinderi pana la 6000 locuitori-echivalent, se va mari capacitatea statiei
corespunzator. Terenul rezewat statiei de epurare este cel necesar tuturor extinderilor. Durata
executiei este de 36 de luni, iar lungimea este de 9866 m. Sunt doua statii de pompare, acolo
unde terenul nu permite curgerea nu este natutala."
DI. Balan Florin-Cristian: ,,Daca nu sunt intrebari, rogavizul comisiilor."
DI. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizatproiecful."
Dl. Burtea tron: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Supun Ia vot proiectul de hotarare."

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

7. Proiect de hotarare privind asocierea Comunei Blejoi cu Judetul Prahova in
vederea realizarii lucrarii de interes public ,,Intretinere trotuare in zona Bd. Republicii
(DJ 101 f, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,DJ 101 I pleaca din centrul Ploiestiului, strabate bd. Republicii, apoi se continua
prin Blejoi pana la intersectia cu DN 1. Municipiul Ploiesti a reabilitat traotuarele pana la
limita administrativ-teritorial a, iar prezenta asociere vizeaza realizarea in comun, cu Consiliul
Judetean Prahova, a trotuarelor din acea zona situate pe raza comunei Blejoi. Consiliul
Judetean Prahova participa cu o cota de 100.000 lei."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Rog avizul comisiilor."
DI. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizatproiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizatproiectul de hotarare.,,
DI. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a avizat proiectul."
DI. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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

0 voturi ,,impotriva"
0 abtiireri
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8. Froiect de hotarare privind preluarea, cu titlu gratuit, a lucrarilor executate in
cadrul etapei I a proiectului ,,Drum de leglturl intre DJ. 156 gi DNl, km 64+890
dreapta, pentru accesul la Cartierul Parc din Comuna Blejoi, Judeful Prahova, in zona
DN 1 km 64 + 890 dreapta", in baza Acordului de cooperare nr. 7863124.07.2014,
incheiat cu SC FGG IMMOtsILIEN SRL, initiator dI. primar Adrian Dumitru
DI. Primar: ,,ln urma cu mai multe luni am aprobat incheierea unui acord de cooperare cu
FGG Immobilien, in care societatea se obliga sa realizeze, prin mijloace financiare proprii,
etapa I a drumului de legatura intre DJ 156 si DN 1. Lumarea s-a executat dupa proiectul
intocmit de noi, fiind urmarita de un diriginte de santier numit de noi. Lucrarea a fost
receptionata, are o valoare de 2370819 lei, iar noi vom actualiza valoarea inscrisa in
inventarul domeniului public cu aceasta suma."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Dacanu sunt intrebari, rogavizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doima: ,, Comisia nr.2 a avizat proiectul de hotarare."
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a avizat proiectul de hotarare ."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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

9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in
consiliile de administratie ale scolilor de pe raza comunei Blejoi, initiator dl. primar
Adrian Durnitru
DI. Primar: ,,Propunerile pentru consiliile de administratie sunt cele de anul trecut. Daca
aveti alte propuneri, va rog sa le faceti. Eu consider ca persoanele numite anul trecut trebuie sa

facaparte si anul acesta din consiliile de administratie."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizat proiectul."
Dl. Burtea lon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
DI. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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

10. Proiect de hotarare privind numirea reprezentatilor Consiliului Local al
comunei Blejoi in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la unitatile de
invatarnant de pe raza cornunei Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar : ,,La fel ca la proiectul precedent, consider ca persoanele nominalizate anul trecut
trebuie sa-si continue mandatul si anul acesta."
DI. Balan Florin-Cristian: ,,Daca nu sunt alte propuneri, rog avizul comisiilor."
DI. Predescr"r Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizat proiectul."
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
Dl. Balan Florin-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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



11" Froiect de hotarare privind solicitarea scoaterii din inventarul Municipiului
Ploiesti a strazii fntrarea Tufanelelor in vederea preluarii in patrimoniul comunei
Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru.
Dl. Primar: ,, Asa cum v-am spus la incepuiul sedintei, acest proiect a intervenit ca urmare a
solicitarii din 17 septembrie a Primariei Municipiului Ploiesti. In urma delimitarii
administrativ-teritoariale, s-a constatat ca strada Intrarea Tufanelelor se afla pe raza
administrativ-teritoriala a Comunei Blejoi. De aceea, Municipiul Ploiesti trebuie sa scoata din
inventar acest drum urmand sa il preluam noi in patrimoniul comunei. Procedural, solicitarea
se face prin hotarare de consiliu local. De aceea am initiat acest proiect."
DI. Balan Florin-cristian: ,,Dacanu sunt intrebari, rogavizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,, Comisia nr.2 a avizatproiectul."
Dl. Burtea nom: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentrt acest proiect."
Dl. Balan Flonim-Cristian: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

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

Presedintele de sedinta, dl. Balan Florin-Cristian, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINT
Florin-Cristian BALAN

, J/r-.--{ r' ,-/)

EAZA,
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