
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI
Ble.ioi. nr, 1 5236121 .l2.2ot 5

PROCES VERBAL

Incheiat aslazi,2l decembrie 2015, in sedinra ordinara a Consiliului Local al comunei
Blejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
222121.12.2015 a Primarului comunei Blejoi.

Au participat l4 consilieri dintre cei l5 in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul
comunei Blejoi, dl' Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo M6inea - consilier juridic, dl. Ion
Eftemie - consilier al primarului si d-na Elena Gheorghe - inspector in cadrul Compartimentului
Impozite si Taxe Locale.

A lipsit dl. consilier Cojocaru Vasile.
Presedintele de sedinta, dl. Predescu Viorel, da citire ordinii de zi:
l. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din23 noiembrie 2ol5;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei

primar Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind

primar Adrian Dumitru;
rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi, initiator dl.

4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

5. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale, initiator dl. primar Adrian
Dumitru;

6. 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;

7. Proiect de hotarare privind prelungirea conrractului de inchiriere nr. 44691200g,
incheiat cu Compania Nationala Posta Romana, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de monagement al infrastructurii de
iluminat public in comuno Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru]

9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare lansarii procedurilor de
achizitie publica in vederea detegarii Serviciului Public de Salubrizare la nivelul judetului
Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova", initiator dl. primar Adrian Dumitru;

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

1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 23 noiembrie 2015
DI Predescu Viorel: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea procesului-verbal al
sedintei din23 noiembrie 2015."

Se supune la vot - aprobat: l4 voturi .,pentru,t

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Blejoi
Dl. P-rimar: ,,ln principiu, rectificarea s-a facut intrucat Directia de Finante a facut unele
modificari in sumele pe care ni le-a alocat. Pricipala modificare este diminuarea cu g5.000 lei a



sumelor provenite din cote defalcate din impozitulpe venit. S-a mai suplimentat capitolul <sume
defalcate din TVA> cu 8000 lei, s-au facut reglaje intre capitole bugetare. Totodata, s-au facut
modificari in lista de investitii, aparand doua puncte noi,9 si 10, cu achizitia unor programe
informatice noi la contabilitate, atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli. Am avut aceste
programe de proba o luna, corespund cerintelor. De altlbl, acesle programe sunt lolosite de
primariile din lnulte orase. sectoare din municipiul Bucuresti, precum si multe localitati din
Prahova. Este adaptat si cu noul Cod Fiscal. Un alt punct nou in lista este S9-amenajare drum
legatura si parcari in zona Parc Blejoi. S-au mai facut si reglaje intre sumele din capitole
bugetare."
DI. Predescu Viorel:,,Daca nu nrai sunt intrebari, rog avizul cornisiilor. C6misia nr. I a avizat
proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina:,,Comisia nr, 2 a avizatproiectul',
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect,',
DI Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.',

Se supune la vot - aprobat: l4 voturi ..pentru,,

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
initiator dl. primar Adrian Dumitru

Clubului Sportiv Blejoi,

Dl. Primar: ,,Am primit o sponsorizare de 4000 lei, s-au mai reglat sumele intre capitole pentru
plata transportului sportivi lor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Avizul comisiilor, va rog! Comisia nr. I a avizat proiectul.,'
D-na vasilescu Doina: ,,comisia nr.2 a avizatproiectul de hotarare.,,
Dl. Burtea fon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
Dl Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.',

Se supune la vot - aprobat: l4 voturi ,,pentru"

0 voturi ,,impotriva"
0 abtiner

4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor tocale pentru anul
fiscal2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Avem un nou Cod Fiscal, iar regulile sunt un pic schimbate fata de cele de pana
acum. Pana voi da cuvantul doamnei Elena Gheorghe, de la Compartimentul Impozite si Taxe
Locale sa va prezinte modificarile, precizez ca pastram bonificatiile pentru plata cu anticipatie,
reducerile pentru persoanele in varsta, cu venituri mici, pastram la nivelul anului 2015 tarifele la
Protectia Plantelor, Piata Agroalimentara si la Sala de Sport.,'
D-na Elena Gheorghe: ,,Principala modificare se refera la impozitul pe cladiri. Acestea se
clasifica in doua categorii, rezidentiale si nerezidentiale. Coti de impozit pentru cladirile
rezidentiale aflate jn proprietatea persoanelor fizice, se stabilegte la b,l %o asupra valorii
impozabile a cladirii. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se
stabilegte la l,3oh asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru cladirile iezidentiale aflate in
proprietatea persoanelor juridice, se stabileqte la O,3o/o. asupra valorii impozabile a cladirii, iar
pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, se stabilegte la 1,5 %
asupra valorii impozabile a cladirii. O alta modificare se refera la impozitul pe terenuri, astfel ca
primii 400 mp din fiecare lot, indiferent de categoria de folosinta, se impoziteazalavaloarea de
curti-constructii. Practic, fiecare contribuabil va trebui sa dea o declaratie, insotita de
documentele justificative pentru a putea sa i se stabileasca in mod corect impozitul.
Dl. Petrescu Alexandru:,,Eu am acasa 1400 mp, Iuati in calcul tot terenul, nu mai scadeti
suprafata de sub cladire?"
D-na Elena Gheorghe: ,,Da, asa este, se va lua in calcul toata suprafata, inclusiv cea de sub
casa."
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DI. Predescu viorel: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizur comisiiror. comisia nr. r a avizal
proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr. Z a ayizatproiectul,,
DI. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 aavjzatproiectul.,,
Dl Predescu Viorel: ,,Supul.t Ia vot proiectul de hotarare.,'

Se supune la vot - aprobat: l4 voturi ,,pentru',

0 voturi .,impotriva,,

5. Proiect de hotarar. pririnlXo.:ffi.., unor facititati fiscale, initiator clt. prirnar
Adrian Dumitru
Dl' Primar:,,Pritl O.U,G. nr.44l2Ol5, s-a dat posibilitatea acordarii unor f-acilitati fiscale.
Pentru incurajarea incasarilor, propunem prezentul proiect de hotarare, in care se prevede
anularea in cota de ?3,3 Yo a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor principale datorate
bugetului local. restante la 30 septembrie 2015, cu conditia achitarii integrale a obligatiilor de
plata pana la data de 3l martie 2016, pentru contribuabilii care indeplinesc cumulativ 6oua
conditii. Prima, sa achite integral obligatiile de plata restante la data de 30 septembrie 20l5,pana
la data de 3l martie 2016. Cea de-a doua, de a depune o cerere de anulare a accesoriilor afbrente
obligaliilor principale pdnd la data de 3l martie 2016. >,

D-na Elena Gheorghe: ,,De aceasta prevedere vor beneficia atat persoanele juridice, cat si
persoanele fizice."
DI. Predescu Viorel: ,,Rog avizul comisiilor. Comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizatproiectul,,
Dl. Burtea Ion: ,,comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.',
Dl Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.',

Se supune la vot - aprobat: l4 voturi ,,pentru',

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

6' Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didacticecare isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Blejoi,initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl' Prima.r: ,,Este vorba de decontarea pe doua trimestre, de aceea sumele sunt mai mari decat
oe obrcet."
DI. Predescu viorel: ,,comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul,,
DI. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 aavizatproiectul de hotarare.,,
DI Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

Se Supune la vot - aprobat: l4 voturi ,,pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

7' Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 44691200g
incheiat cu Compania Nationala Posta Romana, initiator dl. primar Adrian DumitruDl. Primar: ,,La sfarsitul anului expira contractul cu posia Romana, iar ei au solicitat
prelungirea' Nu il prelungim pe o perioada mai mare, vom vedea ce se va intampla cu aceasta
societate de stat. Pretul va fi actualizat anual cu rata inflatiei.,,
DI' Predescu viorel: ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor. Comisia nr. I a avizatproiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 aavizatproiectul',
Dl. Burtea lon: ,,comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
Dl Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,
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Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,,pentru,,

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de managemenl al infrasrructurii
de iluminat public in comuna Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
DI. Primar: ,,Este un document la care s-a inceput lucrul in anul 2014. S-au studiat consumurile,
si costurile' Acest document ne va da directiile pe care trebuie sa le urmam in ceea ce priveste
investitiile in acest domeniu."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare, rog si avizul celorlalte
comisii."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul,,
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
Dl Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

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

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare lansarii
procedurilor de achizitie publica in vederea delegarii Serviciului Public de Salubrizarela
nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova", initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Dupa cum stiti, suntem membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Managementul Deseurilor. Pentru lansarea procedurilor de achizitie publica in vederea delegarii
serviciului public de salubrizare la nivelul judetului, toti membrii trebuie sa apiobe
documentatia. Este vorba despre studiul de oportunitate, regulamentul de organizaie si
functionare, celelalte documentatii de atribuire. Totodata, s" propune modificarea Documentului
de pozitie si statutul asociatiei. Ca volum, intreaga documentatie este cuprinsa in doua
bibliorafturi. Probabil pretul va creste."
Dl. Burtea Ion: ,,Pentru a se evita marirea pretului, cred ca trebuie sa invanteriem numarul de
gospodarii."
Dl. Miinea Paul: ,,Documentatia are in vedere populatia fiecarei localitati, comunicata de
stat i stica, precum si societati le i nregistrate.",
Dl. Predescu Viorel: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor. Comisia nr. I a avizat
proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul,,
Dl. Burtea Ion: ,,Si Comisia nr. 3 a avizatproiectul.,,
DI Predescu Viorel: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

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

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Dl. Primar: ,,Este posibil sa mai avem o sedinta pana la sfarsitul anului, pentru stergerea
sumelor restante de pana la 40 lei, precum si pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvolat[. pe
data de 24 decembrie, de la ora 16.00, va invitam la concertul de colinde de la Sala polivalenta,
unde va canta si Fuego."

Presedintele de sedinta, dl Viorel Predescu, ureaza tuturor celor prezenti sarbatori fericite,
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

CONTRASEM
Secretar,

Sorin LUP
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