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PROCES VERtsAN-

lncheiat astazi,26 r'crai 2016. in sedinta ordinara a Consiliului I-ocal al conrunei Blejoi.
sedinta ce are loc la sediul Prinrariei comunei Blejoi. fiind con'n,ocaia in baza Dispoziriei nr.
92120.05.2016 a Primarului comunei BIejoi.
Au participat toti cei l5 in funclie, dl. Adrian Dumitru - primarul conrunei Blejoi. dl.
Paul Romeo MAinea - consilieriuridic. dl. Ion Eflemie - consilier al primarului.
A lipsit, fiind invoit, dl. Sorin Lupu, secrelarul comunei Blejoi. in locul sau participand
dl. Paul Romeo MAinea. consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Dl' Frirmar: ,,Fata de ordinea de zi initiala, propun scoaterea ultimului proiect. cel
privind amplasarea pe domeniul public al comunei Blejoi a unui stalp pentru realizarea lucrarii
<Alimentare cu energie electrica a locului de consum Locuinta, amplasata in satul Ploiestiori, nr.
815 B, beneficiar VlSdoiu Constantin Mihai>, intrucat dintr-o analiza mai atenta a
amplasamentului s-a constatat pozitia stalpului ce urneaza a fi amplasat, nu este pe domeniul
public ci pe o proprietate privata."
Presedintele de sedinta, d-na Nicoleta-Mdddlina Purice, da citire ordinii de zi, cu
amendamentul propuse de dl. primar:
1. AprobareaProcesului-verbal al sedintei din27 aprilie 2016;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul 2016 cu
finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2075, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi
desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe taza comunei Blejoi, initiator dl. primar
Adrian Dumitru;
5. Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiilor in vederea concesionarii unor
terenuri, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
6. Proiect de hotarare privind amplasarea pe domeniul public al comunei Blejoi a unui
stalp pentru realizarea lucrarii ,,Alimentare cu energie electrica a locului de consum Anexa
Gospodareasca, amplasata in satul Ploiestiori, nr. 528, beneficiar Coarnd Constantin", initiator
dl. primar Adrian Dumitru
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi (,pentru,,
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

l.

Aprobarea Procesului-verbal al sedintei din27 aprilie 2016
D-na Purice Nicoleta-Mf,d6lina: ,,Daca nu sunt obiectiuni, supun la vot aprobarea procesuluiverbal al sedintei din data de 27 aprilie 2016."
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi .,pentru,,
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

2. Fnoiect de hotanare privind rectificanea bugetunui troeal pe amu! 2Otr5, imitiaton d!.
primar Adrian Dumlitru
Btr' Frimari ,,Prezentarea pentru acest proiect o voi face impreuna cu cea pentru proiectul
urmator, al investitiilor finantate din excedentul pe anul 2015. Aceasta rectificare vrzeaza, in
special, plata salariilor asistentilor personali. Acestia au primit o majorare de 25 %o, iar
Ministerul Muncii a venit cu clarificari, ca si acestia se incadreaza la majorare, dupa aprobarea
bugetului. Daca tot am facut rectificarea, am introdus pe lista de investitit achizitia copiatoarelor
pentru scoli, pe care am aprobat-o la sedinta trecuta. Alte elemente noi pe lista de investitij sunt
bransamenteie la parcurile CFR Blejoi si Ploiestiori. exlinderile de iluminar ia lrecerea la nivel
cu calea ferata si in Tintareni in zona DNIB. Ca urnare a referatului d-nei Marica. in urma
solicitarilor crescatorilor de animale. a fost propusa pe lista de investilii achizitia unei cositoare.
Aceste obieclive sunt finantate din bugetul pe anul acesta si din excedenlul pe anul 2015. Fentru
a echilibra bugetul. au fost djminuate sumele prevazute la alte obieclive."

{}!. tsurtea lon: ,,La pozitiile 62 si 63 ma abtin. unde este tarlaua 2la care se vor face
modernizaril e drumuril or?"
Dl. Frirnan: ,,Am discutat asta in ianuarie. la aprobarea bugetului. Acum e vorba doar de o
rectificare a acestuia."
D[. Eurtea Ion: ,,Am niste propuneri pe care vreau sa le introducem pe lista de investitii."
DI. Burtea da citire cererii inregistrata la Primaria Bleioi sub nr. 8970126.05.2016, prin care
solicita adancirea si modemizarea santurilor de pe strada Calotesti si adancirea si realizarea,
acolo unde nu exista, a santurilor de pe strada 7 Case."
Dl. Burtea Ion: ,,Insist sa fie introduse in lista de investitii, pentru ca propunerile sunt rezultate
ca urnare a consultarilor cetatenilor din zona."
D-na Purice Nicoleta-Mfldfllina: ,,Inteleg ca ati depus solicitarea la registratura, iar la o sedinta
ulterioara sa poata fi introduse in lista."
DI. Petrescu Alexandru: ,,Nu la o sedinta ulterioara, ci acum."
D-na Purice Nicoleta-M5d5lina: ,,Asta nu se poate face pe loc, ar trebui sa refacem toate
cifrele. Exista niste proceduri, deci la o sedinta viitoare. Rog avizul comisiilor pentru proiectul in
forma propusa de dl. primar."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. I a avizat proiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
DI. Burtea Ion: ,,Comisia m. 3 a avizat proiectul."
D-na Purice Nicoleta-Mfldf,lina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi '.pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
3. Proiect de'hotarare privind rectificarea Programului anual de investitii pe anul
2016 cu finantare integrala din excedentul bugetar al anului 2015, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
D-na Purice Nicoleta-M5dilina: ,,Prezentarea s-a facut la proiectul anterior. Daca nu mai sunt
intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizatproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia w.2 a avizat proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Purice Nicoleta-Mfidfilina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare.',
Se supune la vot - aprobat: 15 voturi ..pentru,,
0 voturi ,,impotriva"
0 abtiner

privind apnobarea decomtanii transpontului cadrelor didactice
Elejoi,
eare isi desfasoara aetivitatea in unitatile de invatarmant de pe raza comulmei
4. proieet de hotarare

imitiator dl. prinnar Adriam Durnitru
Dl" Friman: ,,Stiti ca trimestrial aprobam decontarea transportului profesorilor' Ati vazut
proiectul, cu sumele ce se propun a fi acordale, ca urrnare a solicitarilor Consiliilor de
administratie ale scolilor."
avizul conlisiilor'"
D-na purice Nicoleta-Madalina: .,Daca nu sunt nelamuriri sau intrebari. rog
DI. Fredescu Vione!: ,,Comisia nr. I a avizal proiectul de hotarare,"
D-na Vasilescu Doina: ,,Conrisia nr.2 aavizat proiectul"
Ell" Eurtea Ion: ,,Comisia nr. 3 a acordat ayiz pentru acest proiec1."
hotarare'"
tr\-ma Fr-unie e Nicoleta-&46d6trima: ..Supurl Ia vot proiectul de
Se supune Ia vot - aprobat: tr5 r'oturi "pentru"
0 voluri ..impolriva"
0 abtinen

Froiect de hotarare privind intocrnirea documemtatiiior im t'e<jen'ea eomeesiomarii
umor tenentlni, initiator dl. prirnar Adrian Durnitrtl
unele terenuri in
B!. Frimar: ,,Am primit din partea unor societati solicitarea de a concesiona
atelierului auto pe care
comuna. SC Albatros A SRL a solicitat. pentru dezvoltarea si extinderea
il detine, precum si pentru infiintarea unei statii ITP, concesionarea unui teren situat in zona
Kaproni. SC Gar Strade
1500 mp, tot in acea zona
isi desfasoara activitatea,
Boeroiu Trandafir SRL a solicitat concesiona
C Aled
unei parcari pentru autoturisme si camioane. SC
S"

pentru amenajarea
te doua
Barbu SRL au solicitat concesionarea terenurilor pentru modemizars
oi'"
propr
societati sunt proprietare ale cladirilor, terenurils aferente fiind
Dl. Burtea Ion: ,,S-a stabitit termenul?"
prevedea
Dl. primar: ,,Nu, acum aprobam intocmirea documentatiilor. In acestea se vorprezentate
fi
vor
oportunitatea, conditiile, valoarea minima a redeventei. Aceste documentatii
spre analiza si aprobare consiliului local'"
gunoaie din
D-na Fricosu Raluca: ,,Ati identificat persoanele care au depozitat muntii de
parcareade langa Hanul Soferilor? Asa ati scris in expunerea de motive'"
Dl. Primar: ,,Acolo, palcarea nefiind pazita, cei care stationeaza lasa gunoaie si rup cosurile'
Este destul de greu sa pastram curatenia in acea zorra'"
D-na Purice Nicoleta-Mflddlina: ,,Daca nu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor'"
Dl. Predescu viorel:.,,comisia nr. I a avrzat favorabil proiectul de hotarare'"
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisi a t:.u.. 2 a avizal proiectul"
Dl. Burtea Ion: ,,comisia nr. 3 a avizatproiectul de hotarare."
D-na Purice Nicoleta-Midilina: ,,Supun |a vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot

- aprobat:

15

voturi "pentru"

0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Blejoi a
d. proiect de hotarare privind amplasarea pe domeniul public al comunei
unui stalp pentru realizarea lucrarii,,Alimentare cu energie electrica a locului de consum
Anexa Goipodareasca, amplasata in satul Ploiestiori, trr. 528, beneficiar Coarnd
Constantin", initiator dl. primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Mai ,or, prin aprobarea unei noi legi a energiei electrice si a gazelor naturale,
o hotarare
pentru amplasarea stalpilor pe domeniul public, operatorul de energie electrica solicita

a consiliului local pentru aprobare. In acest caz, stalpul se amplaseazain satul Ploiestiori, spre
raul Teleajen, in zona de langa restaurantul Nicole. Este de fapt o prelungire a liniei electrice cu
inca un stalp, pentru o casa ce se va construi acolo."
D-na Purice Nicoleta-Mfldf,lina: ,,Dacanu mai sunt intrebari, rog avizul comisiilor."
Dl. Predescu Viorel: ,,Comisia nr. 1 a avizrtproiectul de hotarare."
D-na Vasilescu Doina: ,,Comisia nr.2 a avizat proiectul"
Dl" Burtea fon: ,,Comisia nr. 3 a acordat aviz pentru acest proiect."
D-na Furiee Nicoleta-Mf,df,lina: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: tr5 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
Presedintele de sedinta, d-na Nicoleta-Mdddlina Furice, multumeste celor prezenti pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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