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PROCES VERBAL

Incheiat aslazi t6 iulie 2015, in sedinta ordinara a Consiliului Local al
sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza
169/10.07 .2015 a Primarului comunei Blejoi.

Au participat 14 dintre cei 15 consilieri in functie, dl.
comunei Blejoi, dl. Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo Mdinea
Eftemie - consilier al primarului.

A Iipsit dl. viceprimar viorel Predescu, aflat in concediu medical.
Presedintele de sedinta, d-na Doina vasilescu, da citire ordinii de zi:
I . Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din 26 iunie 20 1 5 ;

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 Il-lea
al amului 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

3. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in comuna Blejoi,
proprietatea S.c. Service Auto Serus SRL, initiator dl. frimar Adrian Dumitru;

4. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii in domeniul public al Comunei Blejoi a
unui teren apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Directiei pentru
Agricultura Prahova, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

5. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al
statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie ,,Prof. Or. C. K.
Constantinescu" in domeniul public al comunei Blejoi, judetul Prahova, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;

6. Proiect de hotarare privind conditiile utilizarii stadionului de catre Asociatia
Muntenia Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru;

Sportiva

7. Diverse: Raport privind activitatea Clubului Sportiv Blejoi in anul competitional
20141201s.

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

Ovoturi ,,impotriva"
0 abtineri

1. Aprobarea Proceselui-verbal al sedintei din 26 iunie 2015
D-na Vasilescu Doina: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea procesului-verbal al
sedintei din26 iunie 2015."

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

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

comunei Blejoi,
Dispozitiei nr.

Adrian Dumitru - primarul

- consilier juridic si dl. Ion



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 Il-lea al amului 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru
D-na Vasilescu Doina: ,,Pentru prezentareaproieitului, ii dau cuvantul domnuluiprimar.,,
Dl. Primar: ,,Asa cum bine stiti, trimestrial analizam si aprobam executia bugetului local.,,
Dl. Primar prezinta executia bugetuluipe trimestrul al doilea.
D-na Vasilescu Doina: ,,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 ron: ,,comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

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

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtiner

3. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in comuna
Blejoi, proprietatea S.C. Service Auto Serus SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Este vorba despre teren necesar realizarii etapei ali-a adrumului de legatura intre
DJ 156 si DN 7,in zona Auchan. Pentru etapa I care'esteln curs de frnalizare, arn p.i-it d" la
FGG si Callisto terenurile, acum ne pregatim pentru realizarea etapei a1l-a,.si stiti ca am mai
primit aproximativ 6000 mp de la Petroconsult. Deja suntem in disCutii sa ne'doneze si celelalte
societati care au terenuri pe care este este proiecat drumul. Realizareaacestui drum va fi benefica
pentru dezvoltatea acelei zone, pentru atragerea de noijnvestitori, fapt ce ar conduce la sporirea
bugetului localitatii.
D-na vasilescu Doina i ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor.,,
Dl. cojocaru vasile: ,,comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisiam.2 a avizatproiectul.,'
Dl. Burtea Ion: ,,comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

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

4. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii in domeniul public al Comunei
Blejoi a unui teren apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea
Directiei pentru Agricultura Prahova, initiator dl. primar Adrian Dumitru
DI. Primar: ,,Cei care sunteti mai vechi in consiliu, va amintiti ca in anul 2006, Consiliul
Judetean ne-a transmis terenul si cladirile de la Protectia Plantelor. Doar ca in acea curte mai era
un proprietar, Directia pentru Agricultura Prahova. Aceasta a transmis cele doua cladiri
serviciului fitosanitar care s-a infiintat prin reorganizare, dar terenul de 1008 mp a ramas la
DAPrahova. Acum este foarte posibil ca acest teren sa fie trecut Ia noi, iar in acest sens noi
facem solicitarea de transmitere, iar panalaaparitiaactului normativ sa incheiem un contract de
comodat pentru acel teren."
D-na Vasilescu Doina: ,,Rog avintl comisiilor.,,
Dl. cojocaru vasile: ,,comisia nr. I a avizatproiectur de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizatproiectul.,,



Dl. Burtea Ion: ,,Si Comisia nr.3 aacordat aviz.,, 
)

D-na Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi ,,pentru,'

0 voturi ,,impotriva,,
0 abtineri

5. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public
al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie ,,prof. Dr. G. K.
Constantinescu" in domeniul public al comunei Blejoi, judetul prahova, initiator dl.
primar Adrian Dumitru
Dl- Primar: ,,Acest proiect este motivul principal pentru care ne-am intalnit astazi in sedinta,
mai devreme decat de obicei. Asa cum stiti, am solicitat in anul 2013 caterenul din vecinatatea
primariei, precum si cladirea, apartinand Agentiei Nationale pentru Zootehnie sa ne fie
transmise' Dupa analizarea documentatie, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor public eau
avut unele observatii, in sensul ca trebuia o noua reevaluare a imobilelelor, precum si extrase de
carte funciata actualizate, in conformitate cu noua denumire agentiei. Duia corespondenta cu
ANZ, acum avem toate elementele, au trecut si termenele de publicitate pentru proiectul de
hotarare, pe care l-ati vazut si in buletinul informativ InfoBle.l-oi Ain luna iunie. Maine vom
pregati documentatia, iar luni o vom inainta Consiliului Judetean Prahova pentru initierea
proiectului hotararii de guvern.')
D-na vasilescu Doina z ,,Daca nu sunt intrebari, rog avizul comisiilor.,,
Dl. cojocaru vasile: ,,comisia nr. I a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisianr.2 a avizatproieitul.,,
Dl. Burtea ron: ,,comisia nr. 3 a acordataviz pentru acest proiect."
D-na Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,

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

0 voturi ,,impotriva',
0 abtineri

6. Proiect de hotarare privind conditiile utilizarii stadionului de catre Asociatia
sportiva Muntenia Blejoi, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Incadin2004 se tot vorbea in Blejoi de construirea unui stadion. Am reusit sa-l
facem, noi am infiintat si clubul sportiv in anul 2008 si a inceput sa existe si activitate sportiva in
Blejoi. Sigur, asa cum l-am infiintat, tot consiliul il poate si desfiinta. In general nu vreau sa fiu
la coada, imi place sa fiu printre cei mai buni. Asa si la sport, cat vom functiona vreau sa fim
printre echipele fruntase. Tocmai de aceea, echipa nu poate functiona doar cu jucatori din Blejoi.
Acum, cativa fosti fotbalisti din Blejoi au avut initiativa infiintarii unei noi ..hip", in care s-a se
intalneasca duminica sa joace, fara antrenamente. Si ne-au solicitat acordul sa.loace pe stadion.
Creand baza sportiva pentru tinerii din Blejoi, nu-i puteam refuza. Prin acesi proiect stabilim
conditiile in care il pot folosi."
Dl. Burtea Ion: ,,Se angajeaza la o treaba grea. Noi le-am intins o mana de ajutor lasandu-i sa
joace aici."
DI. Primar: ,,Asa cum am spus, nu-i puteam refluua.,,
Dl. Dragomir Gheorghe: ,,Intr-adevar, nu puteati sa-i refuzati.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Sunt intrebari? Rog avizul comisiilor.,,



E
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D[. Cojoearu Vasile: ,,Comisia nr. 7 a avizatproiectul."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia2 a avizat."
DI" Eurtea tron: ,,Comisia nr. 3 a avizat proiectul de hotarare."
D-ma Vasilescu Doina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."

Se supune la vot - aprobat: X4 vofuri "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

7. Diverse: Raport privind activitatea Ctruhului Sportiv tslejoi im amul eompetitional
2AMD011.
La aeest punct de pe ordinea de zi, a participat si dl. Gheorghe Biziniche, presedintele
Comitetului Director al Clubului Sportiv Blejoi.
Dl. Frirnar: ,,Pentru caastazi am discutat mai mult caaltadata despre sport, am vazut si sumele
cheltuite de clubul sportiv, fiind si la final de sezon competitional, am considerat ca este oportun
sa fie prezentat si un raport de activitate al clubului. Cu toate echipele de copii, juniori si seniori
care isi desfasoaraactivitatea. Raportul l-ati citit, ativazut cam ce activitate a fost, darweau sa-l
cunoasteti si pe dl. Biziniche. Motivatia pentru care l-am propus presedinte pe dl. Biziniche, la
fel cum a fost cazul si cu dl. Cristian Nica, a fost aceea ca in fruntea clubului sa fie un nume
important in sport. Sa fie cunoscut, dar sa si cunosca tainele sportului. Pentru ca la numire nu a
fost prezent, il rog sa se prezinte acum."
Dl. Gheorghe Biziniche se prezinta si face o trecere in revista a actvitatii clubului."
Dl" Burtea Ion: ,,Doream sa ne cunostem."

Dl. Batiescu Vasile: ,,Pentru ca tot suntem la punctul diverse, doresc sa va spun ca am discutat
cu cativa cetateni din Ploiestiori, care va transmit rugamintea de a mari un pic zona asfaltata la
statia de autobuz de la Cimitirul Ploiestiori, astfel incat sa se si poata parca acolo."
DI. Primar: ,,Incercam sa rezolvam. Ne vom mai vedea o data in aceasta luna, pe data de 29,
pentru rectifi carea bugetului local."

Presedintele de sedinta, d-na Doina Vasilescu, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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