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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30 martie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Blejoi, sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi, fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
45125.03.2016 a Primarului comunei Blejoi.

Au participat toti cei 15 in functie, dl. Adrian Dumitru - primarul comunei Blejoi, dl.
Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic, dl. Ion Eftemie - consilier al

primarului.

Presedintele de sedinta, dl. B6tiescu Vasile, da citire ordinii de zi:
1. Aprobarea Proceselelor-verbale ale sedintelor din 5 si 29 februarie 2016;
2. Proiect de hotarare privind amanarea Sarbatorii Jlorilor de mai in zilele de 18

si

19

iunie 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in comuna Blejoi,
proprietatea Societatii Jumbo Ec.R SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui imobil situat in comuna Blejoi,
proprietatea Societatii Compact Motor SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind exploatarea pajistilor comunale in anul 2016, initiator dl.
primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii de santier pentru lucrarea ,,Executie
canalizare in comuna Blejoi-etapa I", initiator dl. primar Adrian Dumitru;
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar Adrian
Dumitru.
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

l.

Aprobarea Proceselelor-verbale ale sedintelor din 5 si 29 februarie 2016
Dl. Bfftiescu Vasile: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea proceselor-verbale ale
sedintelor din 5 si 29 februarie 2016."
Se supune la vot

- aprobat: l5 voturi "pentru"

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

2. Proiect de hotarare privind amanarea Sarbatoriiflorilor de rnai in zilele de 18 si 19
iunie 2016, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Dupa cum stiti, in primul week-end din luna mai se desfasoara sarbatoarea
comunei, Sarbatoarea Jlorilor de mai. lntrucat in aceasta perioada se va afla in plina desfasurare
campania electorala pentru alegerile locale, pentru a nu se crea suspiciuni privind manifestarile,
prin prezentul proiect se propune amanarea acestor manifestari pentru zilele de 18 si l9 iunie
2016. Atunci se termina si anul scolar, putem premia copiii cu acea ocazie."
Dl. Bdtiescu Vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,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. Bitiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.,,
Se supune la vot aprobat: l5 voturi ,.pentru',

-

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

3. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in cornuna
Blejoi, proprietatea Societatii Jumbo Ec.R SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Frimar: ,,Prezint acest proiect la pachet cu urmatorul, pentru ca este vorba despre donatii ale
unor terenuri necesare proiectului <Drum de leglturl intre DJ. 156 gi DN l, km 64+396 dreapta.
pentru accesul la Cartierul Parc din Comuna Blejoi>. Anul trecut a fost realizata etapa I a
proiectului, cu sensul giratoriu, acum terenurile vor fi utilizate pentru realizarea etapei a ll-a,
constand in drum si amplasarea retelelelor tehnico-edilitare. Pentru a scadea costurile investitiei
am avut discutii cu proprietarii, care au acceptat sa doneze aceste terenuri. Pentru rea\izarea
ObiECtiVUIUi, FGG IMMOBILIEN, CALLISTO INVESTMENT si PETROCONSULT INVEST
au donat domeniului public terenurile necesare realiza'ii investitiei. Mai sunt cateva proprietati
mici care nu sunt inca la dispozitia noastra, dar cei mai multi dintre proprietarii privati vor dona
si ei terenurile. Se pare ca unul dintre ei nu-l va dona, pentru acesta urmand sa se faca
expropriere de catre Consiliul Judetean Prahova."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Pentru proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei unui teren situat in
comuna Blejoi, proprietatea Societatii Jumbo Ec.R SRL, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizat proiectul de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a ayizat proiectul"
Dl. Burtea lon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi ,,pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

4. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui imobil situat in comuna
Blejoi' proprietatea Societatii Compact Motor SRL, initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Bifiescu Vasile: ,,Pentru proiectul privind acceptarea donatiei de la Societatea Compact
Motor, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,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."
Dl. Bdtiescu Vasile: ,,Supun Ia vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: I5 voturi ,,pentru,,
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

5. Froiect de hotarare privimd exploatarea pajistilor comunale in anu! 2016, initiator

dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Frimar: ,,Acest proiect este unul pe care

il propunem anual, inainte
pasunatului. Domnul secretar s-a ocupat de redactarea lui."
DI. Secretar: ,,Taxele pentru pasunat sunt la valorile de acum doi ani.,'
Dl. Bdtiescu vasile: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare.,,
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect.,,

de

inceperea

Dl. Bdtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.',
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi ,,pentru,,
0 voturi ,,impotn'va"
0 abtineri

6. Froiect de hotarare privind aprobarea organizarii de santier pentru lucnarea
,,Executie canalizare in comuna Ele.ioi-etapa I", initiator dl. prirnar.ddrian Durnitru
Dl' Frimar: ,,Saptamana trecuta s-a incheiat procedura de atribuire a contractului pentru
executia canalizarii. Au participat 10 societati si asocieri. Valoarea licitata a fost de aproape
12.700.000 lei cu TVA, cu termen de realizare de 36 luni. Propunerea este ca realizarea d,e
santier sa se faca la Ploiestiori, in punctul <Canton OIF>, pe un teren in suprafata de 4297 mp.
Accesul se va face pe traseul Scoala - <Canton OIF>. Vom stabili impreuna cu constructorul uh
grafic de inchidere a strazilor, in functie de lucrarile ce se vor desfasura."
Dl. Dragomir Gheorghe: ,,Ce componenta a avut comisia care a analizat ofertele?"
Dl. Primar: ,,Comisia l-a avut ca presedinte pe dl. Ion Eftemie, iar ca membri pe doamnele
Iuliana Bucur si Mihaela Petrescu. Au fost cooptati in comisie, ca experti, dl. av. Iulian Stoica si
d-na ing. Speranta Tudor."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,Ar fi bine sa atragem atentia constructorului sa nu lucreze in salturi."
Dl. Primar: ,,Initial, in caietul de sarcini am propus ca la punctaj sa conteze si termenul de
realizare, dar ANRMAP a considerat ca este o conditie restrictiva, fiind eliminata din
documentatie. Termenul este de 36 luni, dar vom incerca sa reducem termenul de realizare."
D-na Fricosu Mihaela-Raluca: ,,Cine este castigatorul?"
Dl. Primar: ,,A castigat o asociere formata din SC NICONS SRL, din Prahova, ca lider de
asociere, si SC PASIROM INTERACTIV SRL, din Bucuresti."
Dl. B6tiescu Vasile: ,,Rog avizul comisiilor."
DI. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Si Comisia w. 2 a avizat proiectul de hotarare.,,
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a avizat acest proiect."
Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi ..pentru,,
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
Dl. Burtea Ion: ,,O propun pe d-na Madalina Purice."
Dl. Bitiescu Vasile: ,,Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot alegerea d-nei madalina
7. Proiect de hotarare

Purice ca presedinte de sedinta pentru perioada apritie-iunie ZOl6.,,
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi ,,pentru',
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
Presedintele de sedinta,
si declara sedinta inchisa.
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