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STATUTUL
COMUNEI BLEJOI

Prezentul document a fost elaborat în temeiul Legii nr. 215/2001 ‐ legea
administraţiei publice locale, a Ordonanţei de Guvern (OG) nr. 53/2002 privind
Statutul‐cadru al unităţilor administrativ‐teritoriale, a Legii nr. 96/2003 pentru
aprobarea OG nr. 53/2002, a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea a IV‐a „Reţeaua de localităţi”, a
Hotărârii de Guvern nr. 44/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi cuprinde date şi elemente
specifice care individualizează Comuna Blejoi în raport cu celelalte localităţi din
România.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea a IV‐a „Reţeaua de localităţi”,
Comuna Blejoi este unitate administrativă de rangul IV.

Comuna Blejoi este persoană juridică de drept public care are ca scop
administrarea eficientă a resurselor comunităţii.
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SECŢIUNEA I
Delimitarea şi întinderea teritoriului administrativ al Comunei.
Satele componente, amplasarea şi ierarhizarea acestora, căi de acces.
Capacitatea juridică a Comunei.
Subsecţiunea I. 1. Delimitarea şi întinderea teritoriului administrativ
Art. 1 Comuna Blejoi este amplasată în treimea de sud a Judeţului Prahova, având
următoarele coordonate geografice: Latitudine 440 Nord şi Longitudine 260 Est.
Este traversată de râul Teleajen la est şi are următorii vecini: oraşul Boldeşti‐Scăeni în partea
de nord‐est, comuna Bucov în partea de est, municipiul Ploieşti în partea de sud, comuna
Ariceştii‐Rahtivani în partea de est şi comuna Păuleşti în partea de nord.
Art. 2 (1) Comuna Blejoi are o întindere administrativ‐teritorială de 2.017,54 ha, din care:
a. Suprafaţă intravilan

1.167,82 ha;

b. Suprafaţă extravilan

849,72 ha.

(2) Suprafaţa arabilă a Comunei Blejoi este de 1.252,00 ha.

Încadrarea în teritoriu a Comunei Blejoi
(scara 1:25.000)
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Subsecţiunea I. 2. Sate componente, amplasare, ierarhizare, căi de acces
Art. 3 (1) Comuna Blejoi are în componenţa sa trei sate, respectiv:
‐ Satul Blejoi, amplasat în partea de nord‐vest a Comunei;
‐ Satul Ploieştiori, amplasat în partea de sud a Comunei;
‐ Satul Ţînţăreni, amplasat în partea de sud‐est a Comunei.

(2) Satul Blejoi are statutul de reşedinţă a Comunei.
(3) În temeiul Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional/ Secţiunea a IV‐a „Reţeaua de localităţi”, ierarhizarea pe ranguri a satelor din Comuna
Blejoi este următoarea:

SATUL

RANG

Blejoi

IV

Ploieştiori

V

Ţînţăreni

V
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Art. 4 (1) Comuna Blejoi are legătură directă cu municipiul Ploieşti, dar şi cu platformele
economice din zona DN 1. Localitatea este tranzitată de cea mai importantă arteră rutieră
din ţară DN 1 (E 60), DN 1A, DN 1B şi de calea ferată Ploieşti‐Măneciu.
(2) Pe căi rutiere, accesul în Comună se poate face:
‐ în partea de nord, dinspre comuna Păuleşti, prin satul Blejoi (DC 10A);
‐ în partea de nord‐est, dinspre oraşul Boldeşti‐Scăeni, prin satul Blejoi (DN 1A);
‐ în partea de sud‐est, dinspre municipiul Ploieşti, prin satul Ţînţăreni (DN 1A);
‐ în partea de sud, dinspre municipiul Ploieşti, prin satul Ţînţăreni (Şos. Ploieşti ‐ Văleni);
‐ în partea de sud, dinspre municipiul Ploieşti, prin satul Blejoi (DJ 102);
‐ în partea de sud‐vest, dinspre municipiul Ploieşti, prin satul Blejoi (DJ 156);
‐ în partea de sud‐vest, dinspre municipiul Ploieşti, prin satul Blejoi (DJ 1011);
‐ în partea de vest, dinspre comuna Ariceşti Rahtivani, prin satul Blejoi (DJ 156);
‐ în partea de vest, dinspre comuna Ariceşti Rahtivani, prin satul Blejoi (DJ 1011);
‐ în partea de nord‐vest, dinspre municipiul Câmpina, prin satul Blejoi (DN 1);
‐ în partea de nord‐vest, dinspre comuna Păuleşti, prin satul Blejoi (DJ 102).
(3) Pe căi feroviare, accesul în Comună se poate face prin Magistrala M 304 (calea ferată
tranzitează Comuna de la sud, spre nord‐est), care face legătura între municipiul Ploieşti şi
localităţile de pe Valea Teleajenului (inclusiv Comuna Blejoi), având cap de linie comuna
Măneciu.

Subsecţiunea I. 3. Capacitatea juridică a comunei
Art. 5 (1) Comuna Blejoi este persoană juridică de drept public. Comuna Blejoi are un
patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
(2) Comuna Blejoi poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice,
cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu
persoane fizice, în condiţiile legii.
*
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SECŢIUNEA II
Determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită
autoritatea Consiliului Local şi a Primarului.
Date privind înfiinţarea comunei, prima atestare documentară, evoluţia istorică.

Subsecţiunea II. 1. Determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea
Consiliului Local şi a Primarului
Subsecţiunea II. 1. A. Numărul de locuitori şi de gospodării, structura şi migraţia populaţiei
Art. 6 (1) La nivelul Comunei Blejoi, numărul locuitorilor a evoluat astfel:
POPULAŢIE

2005

2008

2011

Populaţie stabilă la 1 iulie

8.041

8.174

8.530

Populaţie legală la 1 iulie

8.052

8.214

8.561

Din care femei

4.140

4.215

4.390

(2) Populaţia Comunei Blejoi este structurată într‐un număr de 2.683 gospodării, având
un număr mediu de 3,10 persoane pe o gospodărie a populaţiei (date preliminare preluate
din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor ‐ RPL ‐ din 2011).
(3) Populaţia stabilă după principalele limbi materne (date preliminare RPL din 2011) este
următoarea: 8.220 români, 81 rromi, 6 germani, 4 maghiari, 3 turci, 6 neprecizat.
Art. 7 (1) Structura pe grupe de vârstă a populaţiei a evoluat astfel:
GRUPE DE VÂRSTĂ

1992

2002

2012*

0‐14 ani

1.575

1.356

1.296

15‐59 ani

4.889

4.994

5.563

Peste 60 de ani

1.170

1.572

1.730

*) date preliminare comunicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
(2) În anul 2011, structura pe sexe a populaţiei stabile era următoarea:

Femei
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Bărbaţi

Art. 8 Migraţia populaţiei (stabiliri/plecări cu domiciliu în/din localitate), arată astfel:
ANUL
2005

STABILIRI CU
DOMICILIUL
144

STABILIRI DE
REŞEDINŢĂ
40

PLECĂRI CU
DOMICILIUL
71

PLECĂRI CU
REŞEDINŢA
41

2008

208

19

119

62

2011

‐

16

‐

45

Art. 9 Populaţia, după situaţia economică:
AN

2005

TIP POPULAŢIE
Persoane ocupate/salariaţi
Şomeri

2008

2011

2.523

3.062

2.499

548

334

214

Subsecţiunea II. 1. B. Fondul locativ
Art. 10 (1) La nivelul Comunei Blejoi, fondul locativ (sursa RPL 2011) arată astfel:
COMUNA

NR.
LOCUINŢE

Blejoi

3.097

Instalaţie
electrică
3.051

INSTALAŢII
Alimentare
Încălzire centrală
cu apă
(termoficare şi centrală proprie)
2.553
1.504

(2) Situaţia locuinţelor după tipul de proprietate:
AN
TIP PROPRIETATE
Total locuinţe existente, din care

2005

2008

2011

2.411

2.501

2.877

Locuinţe în proprietate majoritar de stat

4

4

4

Locuinţe în proprietate majoritar privată

2.407

2.494

2.873

(3) Suprafaţa locuibilă:
Suprafaţă locuibilă proprietate
majoritar de stat [mp]
Suprafaţă locuibilă proprietate
majoritar privată [mp]

2005

2008

2011
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Subsecţiunea II. 1. C. Cultele
Art. 11 (1) Locuitorii Comunei Blejoi sunt în majoritate de rit creştin ortodox ‐ 7.918
persoane, reprezentând 95,17% din populaţia stabilă.
Sunt prezente oficial şi alte religii: penticostală (29 de persoane), baptistă (20), adventistă de
ziua a şaptea (20), romano‐catolică (5). 310 persoane sunt de altă religie, 3 persoane nu şi‐au
declarat religia, iar alte 9 nu au religie. Patru persoane s‐au declarat atei. (Sursa: raport
preliminar RPL 2011)
(2) În Comună există următoarele lăcaşuri de cult:

a. Biserica ortodoxă din satul Blejoi (cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sf.
Parascheva”);
b. Biserica ortodoxă din satul Blejoi (cu hramul „Sf. Nicolae” şi „Adormirea Maicii
Domnului”);

c. Biserica ortodoxă din satul Ploieştiori (cu hramul „Sf. Dumitru”);
9

d. Biserica Evanghelică Română din satul Blejoi;
e. Casa de rugăciune Evanghelică din satul Ploieştiori.

Subsecţiunea II. 2. Date privind înfiinţarea Comunei. Atestarea documentară, evoluţia istorică
Art. 12 (1) Denumirea Blejoi (conform studiului «Toponimia Românească», pag. 178)
derivă de la un antroponim masculin cu formă de singular. S‐ar putea însă ca iniţial
antroponimul în cauză să fi fost de gen feminin, pentru că pe la 1784 întâlnim în documente
şi forma „Bleajoia”.
Istoricul comunei are o vechime apreciabilă. Primul document care atestă aşezarea de la
Blejoi datează din perioada 1 septembrie 1486 ‐ 31 august 1487. Este vorba de un hrisov al
lui Vlad Călugărul prin care ratifica unui anume Stan Costişatul şi fratelui său Vlaicu o
jumătate din moşia Ogretin cumpărată de la Baico din Blejoi («Documenta Romaniae
Historica I» ‐ DRH, pag. 320‐321).

Următoarele documente referitoare la Blejoi sunt din toamna anilor 1582 şi 1594. Voievodul
Mihnea Turcitul întărea prin el o ocină în Mănăileşti‐Blejoi, lui Şerban cu fiii lui, partea
vătafului Dumitru, din Valea Blejoi până în malul Teleajenului. În 6 septembrie 1594, un act
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pe care şi‐a pus pecetea domnitorul Mihai Viteazul confirmă unui anume Staico o ocină la
Blăjoiu de Sus şi la Blăjoiu de Jos. Mai târziu, Staico s‐a înfrăţit cu un anume Stan, fiecare
stăpânind câte o jumătate din ocină (DRH XI, pag. 120‐122). În toamna lui 1602, domnitorul
Radu Şerban consfinţeşte lui Mihai din Târgşor mai multe moşii printre care Gonţaţi şi Blăjoi
de Jos, mai multe părţi de vie şi ţigani pe care „i‐au cumpărat Mihai pre foametea cea
mare...” de la mai mulţi inşi («Documente privind Istoria României XVII» ‐ DIR, vol. I, pag. 58‐
60), iar la 14 noiembrie 1615, domnitorul Radu Mihnea recunoaşte logofătului (titlu de mare
dregător în ierarhia boierilor români) Fiera şi soţiei sale Tudora, mai multe ocini, printre care
şi la Caţavei (lângă Blejoi) cu vecini şi vii în dealul Fâstâci.
Din punct de vedere administrativ, prima menţiune vine din anul 1831 şi „orânduieşte” satul
Blejoi în Plasa Filipeşti, Judeţul Prahova. La 1864, în urma aplicării Legii de organizare rurală,
se instituia o nouă aşezare pe vatra satului, cu numele de Strâmbeni‐Blejoi. Aceasta făcea
parte din Plasa Târgşor şi avea statut de comună rurală. În «Dicţionarul Topografic şi Statistic
al României» (DTSR) din 1872, dar şi în «Dicţionarul Geografic al Judeţului Prahova» (DGJPh)
apărut în 1895, regăsim aceste date, dar cu precizarea că Strâmbeni‐Blejoi formează comună
cu cătunul Cocoşeşti.
În primul deceniu al secolului XX, Blejoiul făcea parte din Plasa Ploieştiori şi se compunea din
satele Blejoi, Cocoşeşti, Ploieştiorii Eforiei şi Strâmbeni, pentru ca în 1925, comuna să revină
în Plasa Târgşor, dar cu doar două sate (Blejoi şi Cocoşeşti). Şase ani mai târziu, Comunei
Blejoi i se ia satul Cocoşeşti, pentru ca, în 1940, să‐l reprimească o dată cu intrarea comunei
în Plasa Centrală.
(2) Despre Ploieştiori, credem că denumirea satului este în strânsă relaţie cu denumirea
Municipiului Ploieşti aflat în apropiere ‐ Ploieştiori fiind diminutivul acestuia şi, odinioară,
suburbie a Ploieştiului.
Istoricul satului nu este prea cunoscut, deşi se pare că are ceva vechime şi de aceea
trebuie să apelăm la vestigiile sale. Ruinele Bisericii „Sf. Visarion” (din cimitirul localităţii) ne
confirmă bănuiala asupra vetusteţei sale şi, implicit, asupra localităţii. Lăcaşul de cult a fost
înălţat prin 1745‐1760 de către, presupun cei ce au apucat să vadă porţiuni din fresca
interioară ‐ Iane Slătineanu, pe zidul sudic şi Scarlat Greceanu, pe cel nordic (C.I. Filitti ‐
«Biserica şi Ctitorii», Biserica Ortodoxă, februarie‐martie 1932, pag. 30‐31).
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DTSR din 1872 aminteşte Ploieştiorii drept comună a plasei Târgşor, având în subordine
satele Bereasca de Jos, Bereasca de Sus şi Ţînţăreni, iar DGJPh menţiona în 1897 că
Ploieştiorii este comună, cu satele Ţînţăreni, Târşoreanca (Bereasca slivenilor bulgari) şi
Moara Nouă, şi împreună cu satul de reşedinţă număra 893 de locuitori. Şi în «Marele
Dicţionar Geografic al României» (MDGR), editat la 1898‐1902, situaţia administrativă
rămâne neschimbată, dar se menţionează că denumirea veche a satului Bereasca de Jos
(respectiv, Târşoreanca) era Ploieştiorii Dimitriului, iar cea a satului Bereasca de Sus era de
fapt Bereasca Veche, iar mai de mult Ploieştiorii Mănăstirei (n.a. ‐ Mărgineni), după care
trecuse şi prin etapa Ploieştiorii Eforiei (la „secularizare”) înainte de a‐şi schimba numele din
nou în Bereasca.
În perioada interbelică, Ploieştiorii devine o vreme suburbie a Ploieştiului, iar în 1968, prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri (HCM) nr. 1.116, capătă statutul de sat component al
Comunei Blejoi.
(3) Denumirea satului Ţînţăreni derivă de la un antroponim „Ţânţaru” şi sufixul „‐eni”,
toponim aflat în documentele Ţării Româneşti din secolul al XVI‐lea. Numirea acestei aşezări
din vecinătatea Ploieştiului ne apare pentru prima oară într‐un document din 1831. O idee ar
sugera şi fondarea ei de către aromânii macedoneni, porecliţi „ţinţari”, din cauza rostirii
sibilante a sunetelor palatale (în dialectul aromân, se remarcă frecvenţa mare a lui „ţ”: cinci ‐
ţinţi, cer ‐ ţer, ce ‐ ţi, ceapă ‐ ţeapă).
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Istoricul aşezării este necunoscut, în ciuda vechimii toponimului. Se ştie însă că şcoala a
început să funcţioneze din 1838, când învăţătorul Ion Stoica slujea la Ploieştiori, dar pregătea
şi copiii din Ţînţăreni. DTSR (1872) menţiona localitatea ca fiind în subordinea comunei
Ploieştiori, circumstanţă în care apare şi în
DGJPh (1897). Aceeaşi sursă menţionează că
lângă Ţînţăreni se aflau ruinele bisericii
bulgăreşti din Bereasca, ridicată pe la 1833 de
bulgarii băjeniţi, de frica turcilor, din Sliven.
În perioada interbelică era, de asemenea, sat
component al comunei Ploieştiori, plasa
Târgşor. În 1968, prin HCM nr. 1.116, a devenit
sat component al Comunei Blejoi.

*
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SECŢIUNEA III
Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora.
Art. 13 Autorităţile locale sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca autoritate
executivă.

Subsecţiunea III. 1. Consiliul Local
Art. 14 (1) Consiliul Local Blejoi este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
(2) Consiliul Local Blejoi ales în anul 2012, are următoarea componenţă şi structură politică:

NR.
CRT.
1

NUME/PRENUME
CONSILIER
Viorel PREDESCU

APARTENENŢĂ POLITICĂ*
*USL‐PSD

2

Iulia GRIGORE

USL‐PSD

3

Ion BURTEA

USL‐PNL

4

Vasile BÂTIESCU

USL‐PSD

5

Doina VASILESCU

USL‐PSD

6

Vasilica NECULA

USL‐PSD

7

Alexandru PETRESCU

USL‐PNL

8

Vasile COJOCARU

USL‐PSD

9

Alexandru STERIE

USL‐PSD

10

Costelia ONIŢIU

USL‐PSD

11

Gheorghe DRAGOMIR

USL‐PNL

12

Mădălina PURICE

PDL

13

Raluca FRICOSU

PDL

14

Gheorghe IONIŢĂ

PP‐DD

15

Florin BĂLAN

PP‐DD

*) La alegerile locale din 10 iunie 2012, Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Naţional
Liberal (PNL) şi Partidul Conservator (PC) au prezentat liste comune prin alianţa politică
Uniunea Social Liberală (USL).
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(3) Constituirea, atribuţiile, funcţionarea şi dizolvarea Consiliului Local, precum şi suspendarea
ori încetarea mandatului de Consilier sunt prevăzute de prevederile legale în materie.

(4) Consiliul Local este format din 15 membri, de vârste, profesii şi convingeri politice
diferite. Consiliul Local este ales pe o perioadă de patru ani. Componenţa nominală a
Consiliului Local în mandatul 2012‐2016 şi apartenenţa politică este următoarea:
(5) În cadrul Consiliului Local s‐au constituit şi funcţionează următoarele comisii de
specialitate:
‐ Comisia pentru agricultură, activităţi economico‐financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism;
‐ Comisia pentru activităţi social‐culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie
copii, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism;
‐ Comisia pentru muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină.
(6) Consiliul Local Blejoi are sediul în Comuna Blejoi, şoseaua Ploieşti – Văleni nr. 1003.

Subsecţiunea III. 2. Primarul Comunei
Art. 15 (1) Comuna Blejoi are un Primar, ales în condiţiile legii. Primarul este ales pe un
mandat de patru ani. Atribuţiile primarului sunt prevăzute de prevederile legale în materie.
(2) În mandatul 2012‐2016, Primarul Comunei Blejoi este domnul Adrian DUMITRU, din
partea formaţiunii Uniunii Social Liberale ‐ Partidul Social Democrat.
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(3) Sediul Primarului este în localitatea reşedinţă de comună, sat Blejoi, Şoseaua Ploieşti ‐
Văleni nr. 1003.

Subsecţiunea III. 3. Viceprimarul Comunei
Art. 16 (1) Comuna Blejoi are un Viceprimar, ales în condiţiile legii. Atribuţiile
Viceprimarului sunt cele delegate de Primar, însărcinările primite de la Consiliul Local şi orice
alte atribuţii prevăzute de prevederile legale în materie.
(2) În mandatul 2012‐2016, dintre consilierii locali s‐a desemnat Viceprimarul Comunei,
domnul Viorel PREDESCU, din partea formaţiunii Uniunii Social Liberale ‐ Partidul Social
Democrat, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/26.06.2012.
(3) Sediul Viceprimarului este în localitatea reşedinţă de comună, sat Blejoi, Şoseaua
Ploieşti ‐ Văleni nr. 1003.
Art. 17 (1) Viceprimarul nu poate fi în acelaşi timp şi consilier.
(2) Pe toata durata exercitării mandatului de Viceprimar, contractul de muncă al acestuia
la instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept.
(3) Viceprimarul primeşte, pe toată durata exercitării mandatului, o indemnizaţie
stabilită în condiţiile legii.

Subsecţiunea III. 4. Secretarul Comunei
Art. 18 (1) Comuna Blejoi are un Secretar salarizat din bugetul local. Atribuţiile
Secretarului sunt stabilite de actele normative în materie şi de fişa postului.
(2) În mandatul 2012‐2016, Comuna Blejoi are ca secretar de unitate administrativă pe
domnul Sorin LUPU.
(3) Sediul Secretrului este în localitatea reşedinţă de comună, sat Blejoi, Şoseaua Ploieşti ‐
Văleni nr. 1003.
Art. 19 (1) Secretarul este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice
sau administrative. În mod excepţional, în functia de Secretar al Comunei poate fi numită şi o
persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.
(2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din
funcţie.
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(3) Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau ruda de gradul întâi cu Primarul sau cu
Viceprimarul.

Subsecţiunea III. 5. Aparatul propriu de specialitate
Art. 20 Aparatul propriu de specialitate al Primarului este organizat şi funcţionează pe
baza actelor normative în materie.
Art. 21 (1) În cadrul aparatului propriu de specialitate lucrează 17 funcţionari publici cu
funcţie de execuţie şi 25 salariaţi angajaţi cu contract individual de muncă.
(2) Aparatul propriu de specialitate funcţionează după următoarea organigramă:

*
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SECŢIUNEA IV
Date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii,
sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea.
Subsecţiunea IV. 1. Educaţia
Art. 22 (1) Educaţia preşcolară şi şcolară se realizează prin grădiniţe şi şcoli generale.

(2) Distribuţia pe sate a unităţilor de învăţământ este următoarea:
SATUL
Blejoi
Ploieştiori

Ţînţăreni

UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” (clasele I‐VIII)
Grădiniţă cu program normal
Şcoala Gimnazială (clasele I‐VIII)
Grădiniţă cu program normal
Grădiniţă cu program prelungit
Grădiniţă cu program normal

(3) Evoluţia unităţilor de învăţământ, a copiilor din grădiniţe, elevilor şi personalului didactic:
Sat Blejoi ‐ UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Grădiniţe

1996

2004

2012

1

1

1

1

1

1

80

80

91

327

361

290

Personal didactic

27

26

28

Săli de clasă şi laboratoare

12

12

12

‐

‐

‐

Şcoli primare şi gimnaziu
Număr copii înscrişi în grădiniţe
Număr de elevi

Sală de sport
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Sat Ploieştiori ‐ UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Grădiniţe

1996

2004

2012

1

1

2

1

1

1

Număr copii înscrişi în grădiniţe

100

100

120

Număr de elevi

387

368

258

Personal didactic

23

25

28

Săli de clasă şi laboratoare

10

10

10

‐

1

1

Şcoli primare şi gimnaziu

Sală de sport

Sat Ţînţăreni ‐ UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Grădiniţe

1996

2004

2012

1

1

1

40

40

41

Personal didactic

2

2

2

Sală de sport

‐

‐

‐

Număr copii înscrişi în grădiniţe

(4) În Comună nu sunt înregistrate oficial instituţii de învăţământ privat.

Subsecţiunea IV. 2. Cultură şi sport
Art. 23 (1) În Comuna Blejoi există trei biblioteci, din care una publică, celelalte două
fiind ale şcolilor, ce conţin circa 15.000 de volume (date valabile la nivelul anului 2012).
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(2) În Comuna Blejoi, satul Ploieştiori, funcţionează un cămin cultural („Geo Bogza”).

Art. 24 (1) Sportul este reprezentat prin Clubul Sportiv Blejoi, în cadrul căruia au activat
secţiile de handbal, fotbal‐tenis şi fotbal.

(2) Satul Blejoi dispune de un teren de fotbal omologat pentru jocurile oficiale din Liga A
Prahova, cu tribună acoperită şi 500 locuri pe scaune.
(3) Pe raza Comunei există trei terenuri de mini‐fotbal cu gazon artificial: două
funcţionează pe lângă şcolile din satele Ploieştiori şi Blejoi şi au teren cu gazon artificial, şi un
al treilea, situat în parcul de joacă de lângă Piaţa Agroalimentară, care are în plus ca dotări
instalaţie de nocturnă şi vestiare.
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(4) Pe raza Comunei există o Sală Polivalentă multifuncţională, cu teren de sport
omologat pentru trei discipline olimpice (baschet, handbal, volei), tribună cu 500 de locuri pe
scaune, tribună VIP, vestiare, sală de recuperare, spaţii pentru birouri şi servicii publice,
precum şi o sală de fitness.

Subsecţiunea IV. 3. Monumente istorice
Art. 25 (1) În patrimoniul cultural al României sunt trecute următoarele monumente
istorice:
‐ Ruinele bisericii „Sf. Visarion” din satul Ploiestiori, datare din sec. XVII ‐ XVIII;
‐ Biserica de lemn din cimitirul satului Blejoi (cu hramul „Sf. Nicolae” şi „Adormirea Maicii
Domnului”), datare din sec. XVIII;
‐ Vila Constantin Comăneanu din satul Blejoi, datare din 1909.
(2) Pe lista monumentelor istorice dispărute figurează Casa „Iulia Boştină”, datare din
sec. XIX‐XX.
(3) În Comuna Blejoi au fost ridicate mai multe monumente pentru cinstirea eroilor din
primul şi al doilea război mondial, dar şi în memoria unor mari personalităţi ale culturii
naţionale:
‐ La intersecţia DN 1A cu şoseaua de centură a Ploieştiului, se află amplasat Monumetul
Eroilor din satul Blejoi, de formă piramidală, cu o flacără stilizată în partea superioară,
realizat de sculptorul Mihai TUDOR (monument ridicat în anul 2011);
‐ În faţa bisericii din Ploieştiori se află un Monument al eroilor din primul război mondial;
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‐ În faţa Şcolii Gimnaziale din Ploieştiori, este amplasată o troiţă în amintirea eroilor căzuţi în
cele două războaie mondiale;
‐ În curtea Şcolii Gimnaziale din Blejoi sunt amplasate un bust al scriitorului Radu Tudoran
(realizat de sculptorul Constantin IONESCU) şi o placă comemorativă a compozitorului
Constantin Dimitrescu.

Subsecţiunea IV. 4. Sănătatea umană
Art. 27 (1) În Comuna Blejoi funcţionează două dispensare medicale, unul în satul Blejoi,
unul în satul Ploieştiori (actul medical este realizat de 4 medici de familie şi 4 asistenţi
sanitari), precum şi două

cabinete stomatologice, unul în satul Blejoi, unul în satul

Ploieştiori.
(2) Dispensarele din Comună au un nivel mediu de dotare.
(3) La nivelul comunei există trei farmacii: două farmacii private în satul Blejoi şi farmacia
dispensarului medical din satul Ploieştiori.
(4) Spaţiile în care funcţionează cabinetele medicale s‐au aflat în proprietatea privată a
Comunei Blejoi până la momentul înstrăinării lor, conform reglementărilor OUG nr. 68/2008.

Subsecţiunea IV. 5. Sănătatea veterinară
Art. 28 La nivelul Comunei activează un medic veterinar şi un tehnician.
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Subsecţiunea IV. 6. Asistenţă şi protecţie socială
Art. 29 (1) Comuna înregistrează un număr de 13 dosare cuprinzând 32 beneficiari de
asistaţi sociali în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(2) Beneficiari ai Legii nr. 277/2010, republicată, privind alocaţia pentru susţinerea
familiei sunt în număr de 73.
(3) Nu există beneficiari ai OUG nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap.

Subsecţiunea IV. 7. Poştă‐telecomunicaţii
Art. 30 În Comuna Blejoi funcţionează un oficiu poştal, care oferă servicii de
corespondenţă, expediere colete etc. Reţelele de telefonie mobilă au o bună acoperire şi
numărul utilizatorilor este în continuă creştere.
Art. 31 (1) Locuitorii Comunei Blejoi beneficiază de televiziune prin cablu şi reţea de
internet începând cu perioada 2008‐2009.
(2) Primăria şi şcolile din Comună au acces la reţeaua de internet.

Subsecţiunea IV. 8. Datini, obiceiuri
Art. 32 Datinile şi obiceiurile se păstrează, dar nu sunt concretizate prin existenţa unor
ansambluri, neavând o formă organizată.

*
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SECŢIUNEA V
Resursele şi activităţile economice. Infrastructura.
Subsecţiunea V. 1. Resursele primare şi secundare
Subsecţiunea V. 1. A. Resurse hidrografice
Art. 33 (1) Lungimea totală a râurilor cadastrate pe teritoriul Comunei Blejoi este de 4,41
km. Corpurile de apă de suprafaţă sunt râul Teleajen şi pârâul Dâmbu.
(2) Comuna Blejoi se află deasupra corpului de apă subterană Conul Prahovei.

Subsecţiunea V. 1. B. Solul
Art. 34 Principalele tipuri de sol de pe teritoriul Comunei Blejoi sunt următoarele:
a. Luvisoluri albice pseudogleizate (textură lutonisipoasă) ‐ 576 ha;
b. Soluri brun‐roşcate tipice (textură lutoasă) ‐ 420 ha;
c. Soluri cernoziomoide rendzinice şi soluri brune eumezobazice (textură lutonisipoasă) ‐ 298 ha;
d. Protosoluri aluviale (textură variată) ‐ 290 ha.

Subsecţiunea V. 2. Activităţi economice
Art. 35 Comuna Blejoi are un profil economic axat în principal pe comerţ, servicii şi agricultură.
Art. 36 La nivelul anului 2012, în Comuna Blejoi erau înregistraţi 452 de întreprinzători
particulari (societăţi, întreprinderi individuale etc. Printre companiile de marcă care
desfăşoară activităţi în Comună se numără ALTEX, GDF SUEZ, KAPRONI, MOTORMANIA,
PROLEASING MOTORS, STAR T&D.
Art. 37 Activităţile de comerţ au fost favorizate de construirea celei mari platforme
comerciale regionale din sudul Munteniei (peste 100.000 mp), unde sunt prezenţi cei mari
retaileri din România ‐ CARREFOUR, DECATHLON, BAUMAX şi AUCHAN.
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Art. 38 Activităţile agricole sunt reprezentate prin cultura plantelor, în special grâu şi
porumb.
Art. 39 (1) Evoluţia suprafeţelor agricole în perioada în perioada 2005‐2011, conform
datelor cuprinse în fişa localităţii (sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova):
TIP SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ

2005
[ha]

2008
[ha]

2011
[ha]

Total, din care

2.024

2.024

2.024

Suprafaţă arabilă

1.395

1.299

1.252

7

7

7

13

13

13

119

119

119

Terenuri neagricole

‐

‐

633

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie

‐

‐

19

Ape şi bălţi

‐

‐

86

Livezi şi pepiniere pomicole
Vii şi pepiniere viticole
Păşuni

(2) Prelucrarea producţiei agricole se realizează în două mori care funcţionează în satele Blejoi şi
Ploieştiori.
Art. 40 Evoluţia efectivelor de animale (capete) pe specii, conform datelor colectate la
Recensământul General Agricol (RGA) din anii 2002 şi 2010*:
Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Păsări

Cabaline

RGA 2002

403

534

60

2.882

117.295

97

RGA 2010

76

586

122

781

17.518

33

*) Datele respectă principiul teritorialităţii.
Art. 41 La nivelul anului 2012, pe raza Comunei Blejoi, terenul arabil era lucrat de patru
asociaţii agricole: BETIBINI, BIOINTERAGRO, BIOTEHNICA, STELAGRO.
Art. 42 În anul 2011, în Comuna Blejoi funcţionau patru unităţi turistice ce dispuneau
împreună de peste 120 de locuri de cazare. Comparativ cu anul 2006 ‐ data la care s‐a
deschis prima unitate hotelieră, în anul 2011 numărul turiştilor cazaţi s‐a triplat (peste
10.000 de turişti înregistraţi).

Subsecţiunea V. 3. Infrastructura
Subsecţiunea V. 3. A. Căile de comunicaţie existente, categoria acestora
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Art. 43 (1) Din punct de vedere funcţional şi administrativ‐teritorial, drumurile publice
care străbat Comuna Blejoi se împart în următoarele categorii:
a. drumuri naţionale (DN);
b. drumuri judeţene (DJ);
c. drumuri comunale (DC).
(2) Drumurile publice cu valori mari de trafic sunt:
SATUL

DENUMIRE DRUM

Blejoi

Ploieştiori

LUNGIME TOTALĂ
[km]
DN 1

3,00

DN 1B

5,25

DN 1A

1,00

DJ 102

2,67

DC 10A

2,70

DN 1A

3,75

(3) Drumurile comunale şi săteşti au o lungime totală de 35 km, din care 30 km au covor
asfaltic.
SATUL

LUNGIME TOTALĂ
[km]

Blejoi

13,20

Ploieştiori

14,00

Ţînţăreni

7,80

Art. 44 Comuna Blejoi este străbătută de Magistrala feroviară M 304, care face legătura
între Ploieşti şi localităţile de pe Valea Teleajenului (cap de linie Măneciu). Accesul este
realizat prin Gara Blejoi din satul de reşedinţă al Comunei.
Din februarie 2012, societatea CFR Călători a anulat cursele regulate destinate transportului
de persoane pe această rută.

Subsecţiunea V. 3. B. Alimentare cu apă
Art. 45 (1) Reţeaua de distribuţie şi alimentare cu apă potabilă are o lungime de 29 km,
de acest serviciu beneficiind 99,5% din gospodăriile din Comună.
(2) Necesarul de apă potabilă este asigurat în proporţie de 80% din cele 8 puţuri
proprietate a Comunei, diferenţa fiind completată de compania APELE ROMÂNE.
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(3) Evoluţia pricipalilor indicatori:
2005
Lungimea totală a reţelei de distribuţie

2008

2011

29,80

29,80

29,80

221.000

314.000

386.000

186.000

232.000

294.000

a apei potabile [km]
Cantitatea totală de apă potabilă
distribuită consumatorilor [mc]
Cantitatea totală de apă potabilă
distribuită consumatorilor ‐ uz casnic [mc]

Subsecţiunea V. 3. C. Alimentare cu energie electrică
Art. 46 (1) Distribuţia energiei electrice la consumatori se face prin reţele de joasă
tensiune, în montaj aerian pe stâlpii din beton. Reţeaua electrică urmează traseul
drumurilor, cuprinzând în întregime zonele construite; pe stâlpii reţelei de joasă tensiune
este montată şi reţeaua de iluminat stradal.
(2) Gospodăriile din Comună sunt racordate la acest sistem în proporţie de 100%.

Subsecţiunea V. 3. D. Alimentare cu gaze naturale
Art. 47 Sistemul de alimentare cu gaze se realizează prin intermediul companiei GDF
SUEZ.
Art. 48 (1) Comuna Blejoi este racordată la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale,
existând conducte de gaze în toate satele.
(2) La nivelul anului 2008, GDF SUEZ furniza servicii de alimentare cu gaze pentru un
număr de 2.645 de gospodării.
(3) Evoluţia pricipalilor indicatori*:
2005
Lungimea totală a reţelei de distribuţie

2008

2011

29,80

29,80

29,80

6.740

5.705

5.406

3.532

3.175

3.480

a gazelor [km]
Cantitatea totală de gaze naturale
distribuită consumatorilor [mii mc]
Cantitatea totală de gaze naturale
distribuită consumatorilor ‐ uz casnic [mii mc]
*) date preluate din fişa localităţii (sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova)

*
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SECŢIUNEA VI
Servicii comunitare de interes public.
Subsecţiunea VI. 1. Servicii publice oferite de autoritatea locală
Art. 49 (1) Pe lângă Consiliul Local funcţionează serviciul public de stare civilă cu
activitate permanentă, serviciul comunitar de cadastru şi agricultură şi serviciul de asistenţă
şi autoritate tutelară. Acestea deservesc cetăţenii Comunei şi solicitările oricărei alte
autorităţi sau persoane interesate.

(2) Secretarul Comunei procedează la încheierea actelor notariale, în conformitate cu
prevederile legale în materie.

Subsecţiunea VI. 2. Ordine Publică şi Protecţie Civilă
Art. 50 (1) Asigurarea securităţii comunitare este deservită de organele Ministerului
Afacerilor Interne, care are un sediu de poliţie pe raza Comunei.
(2) La nivelul Comunei Blejoi este organizată Poliţia Locală, aflată în subordinea
Primarului, în conformitate cu prevederile legii.
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(3) La nivelul Comunei Blejoi este organizată de către Primarul Comunei paza comunală,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003.
Paza comunală este asigurată de o firmă de pază în principalele obiective.
(4) În subordinea Consiliului Local funcţionează şi Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă cu
atribuţii în apărarea vieţii cetăţenilor, a avutului public şi privat împotriva incendiilor sau a
altor calamităţi.

Subsecţiunea VI. 3. Alimentare cu apă şi canalizare
Art. 51 La nivelul Comunei Blejoi, administrarea şi gestionarea serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare este realizat prin gestiune delegată, de către compania
JOVILA.

Subsecţiunea VI. 4. Salubritate
Art. 52 (1) La nivelul Comunei Blejoi, administrarea şi gestionarea serviciului public de
salubrizare se realizează prin contract de prestări servicii de către compania SSB.
(2) Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubritate este de peste 95%.

Subsecţiunea VI. 5. Iluminat public
Art. 53 (1) La nivelul Comunei Blejoi, administrarea şi gestionarea serviciului public de
iluminat public se realizează prin contract de prestări servicii de către compania GENERAL
M.EL ELECTRIC.
(2) În prezent, peste 97% din reţeaua stradală a Comunei Blejoi beneficiază de iluminat
public.

Subsecţiunea VI. 6. Transport Public
Art. 54 (1) În Comună, există două firme particulare care asigură cu autobuze şi
microbuze servicii de transport public în comun pe traseele Blejoi ‐ Ploieştiori ‐ Ploieşti.
(2) Transportul feroviar, deservit prin staţia CFR Blejoi, a fost desfiinţat în anul 2012.
*
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SECŢIUNEA VII
Patrimoniu public şi privat.
Subsecţiunea VII. 1. Componenţa patrimoniului şi inventarierea acestuia
Art. 55 (1) Potrivit legii, patrimoniul Comunei este alcătuit din bunurile mobile şi imobile
aflate în proprietatea publică sau privată, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter
patrimonial.
(2) Domeniul public al Comunei Blejoi cuprinde:
‐ străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri, oboare publice, stadion şi zone de
agrement;
‐ sisteme de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi iluminat public;
‐ cimitire comunale, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes naţional);
‐ terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local;
‐ adăposturi de protecţie civilă.
(3) Domeniul privat al Comunei Blejoi este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea
Comunei şi care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispoziţiilor de
drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.
Art. 56 (1) Bunurile care aparţin Comunei Blejoi sunt supuse inventarierii anuale, în
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
(2) Creşterea sau diminuarea patrimoniului vor fi temeinic justificate pentru fiecare caz,
cu note justificative anexate la inventar.
(3) Inventarul bunurilor Comunei Blejoi se constituie într‐o anexă la statut care se
actualizează anual. Obligaţia întocmirii anexei o are personalul cu atribuţiile specifice
contabilului‐şef din cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local.

Subsecţiunea VII. 2. Administrarea bunurilor din patrimoniul public sau privat
Art. 57 (1) Bunurile aparţinând proprietăţii publice a Comunei şi cele aparţinând
proprietăţii private a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor
publice, pot fi concesionate sau închiriate în condiţiile legii, pot fi atribuite în folosinţă pe
termen limitat şi persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
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(2) Concesionarea şi închirierea se fac numai prin licitaţie publică, potrivit prevederilor
legale.

Subsecţiunea VII. 3. Achiziţiile publice
Art. 58 Achiziţionarea unor bunuri, servicii sau lucrări se vor face numai cu încadrarea în
cheltuielile bugetare aprobate şi cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile
publice. Achiziţionarea se poate face prin achiziţionare directă, selecţie de ofertă, licitaţie
publică în conformitate cu prevederile legale în materie.

Subsecţiunea VII. 4. Vânzarea bunurilor
Art. 59 Vânzarea se face numai prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.
*
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SECŢIUNEA VIII
Partide politice, sindicate.
Art. 60 Pe raza Comunei Blejoi, în conformitate cu ultimele rezultate înregistrate la
alegerile locale din anul 2012, sunt reprezentative ca activitate politică următoarele partide:
‐ Partidul Social Democrat (PSD);
‐ Partidul Naţional Liberal (PNL);
‐ Partidul Popular Dan Diaconescu (PP‐DD);
‐ Partidul Democrat Liberal (PDL);
‐ Partidul România Mare (PRM).
Art. 61 În Comuna Blejoi nu este înregistrat oficial nici un sindicat.
*
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SECŢIUNEA IX
Titlul de Fiu sau Fiică al (a) Comunei.
Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei.
Subsecţiunea IX. 1. Titlul de Fiu sau Fiică al (a) Comunei
Art. 62 (1) Persoanele născute în Comună, la împlinirea vârstei de 18 ani, primesc titlul şi
certificatul de fiu sau fiică, după caz, al/a Comunei Blejoi.
(2) Acordarea titlului şi a certificatului se face în cadrul unei festivităţi care se organizează
de către Primar.
(3) Modelul titlului şi a certificatului se va propune de Primar şi se va aproba prin
hotărâre de către Consiliul Local.

Subsecţiunea IX. 2. Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei
Art. 63 Consiliul Local poate acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei acelor
persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social,
cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru Comuna Blejoi.
Art. 64 Se poate acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei acelor persoane fizice
române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte
persoane importante, reprezentative pentru Comuna Blejoi şi care îndeplinesc următoarele
criterii:
a. Contribuţii deosebite la rezolvarea problemelor comunităţii locale pe plan administrativ,
politic, economic, social, cultural;
b. Comportament civilizat;
c. Acordarea de sprijin activităţii autorităţilor locale;
d. Foarte bun gospodar al comunităţii locale (dovada făcându‐se cu calitatea lucrării
terenurilor, a îngrijirii animalelor, a serviciilor prestate, a inovaţiilor în domeniile mai sus
amintite);
e. Sprijinirea activităţilor necesare în vederea finanţării prin diverse programe pentru lărgirea
şi îmbunătăţirea infrastructurii comunei (drumuri, şcoli, energie electrică, gaz metan).
Art. 65 Cetăţenii de Onoare ai Comunei beneficiază de următoarele drepturi:
a. De toate drepturile pe care le au cetăţenii Comunei;
35

b. Dreptul de a participa şi a‐şi expune punctul de vedere în orice adunare în care se iau
hotărâri care au legatura cu criteriul care a stat la baza acordării titlului de Cetăţean de
Onoare al Comunei; punctul de vedere exprimat va avea un caracter tehnic de care
autoritatea deliberativă trebuie să ţină seama, putându‐l respinge numai dacă se face
dovada unei alte soluţii mai eficiente;
c. Are dreptul de a solicita şi de a beneficia de scutirea plăţii taxelor şi impozitelor locale, în
condiţiile legii;
d. Alte drepturi stabilite de Consiliul Local sau de actele normative în vigoare.
Art. 66 (1) Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Blejoi se pierde prin:
a. Pierderea sau retragerea cetăţeniei române a persoanei beneficiare.
(2) Pierderea titlului se constată şi începe de la data retragerii cetăţeniei române.
Constatarea se va face prin publicaţia din Monitorul Oficial.
Art. 67 (1) Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Blejoi se retrage dacă:
a. Titlul a fost dobândit prin fraudă;
b. Beneficiarul a fost sancţionat contravenţional în legătură cu fapta care a stat la baza
acordării titlului, constatată printr‐un proces verbal;
c. Beneficiarul a fost condamnat penal în legatură cu fapta care a stat la baza acordării
titlului, constatată printr‐o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
(2) Retragerea se va constata prin hotărâre a Consiliului Local. Hotărârea i se va
comunica persoanei interesate.
*
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SECŢIUNEA X
Consultarea cetăţenilor.
Subsecţiunea X. 1. Posibilităţi de consultare a cetăţenilor
Art. 68 Consultarea cetăţenilor se va face numai prin referendum local sau adunări
cetăţeneşti, neexistând alte tradiţii locale.

Subsecţiunea X. 2. Referendumul
Art. 69 Locuitorii Comunei sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum asupra
problemelor de interes deosebit pentru comunitatea locală. Referendumul se poate organiza
în toate satele componente ale Comunei sau numai în unele dintre acestea, în funcţie de
problematica supusă dezbaterii.
Art. 70 (1) Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit pentru care se
poate organiza referendum sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare. Consiliul
Local îşi rezervă dreptul de a completa prezentele dispoziţii cu introducerea unor noi criterii,
apreciate ca fiind de interes public local, dacă va fi cazul.
(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului se vor face în conformitate cu
prevederile legale.

Subsecţiunea X. 3. Adunările cetăţeneşti
Subsecţiunea X. 3. A. Adunările cetăţeneşti pe sate
Art. 71 Cetăţenii Comunei pot fi consultanţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe
sate.

Subsecţiunea X. 3. B. Convocarea adunărilor cetăţeneşti
Art. 72 Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către Primar, la
iniţiativa acestuia sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
Art. 73 Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a
scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

Subsecţiunea X. 3. C. Legalitatea constituirii adunării cetăţeneşti

37

Art. 74 Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

Subsecţiunea X. 3. D. Propunerile adunării cetăţeneşti
Art. 75 Propunerile se consemnează într‐un proces verbal şi se înaintează Primarului,
care le va supune dezbaterii Consiliului Local în prima şedinţă, în vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
Art. 76 Soluţia adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoştinţa opiniei publice prin grija
Secretarului Comunei.
*
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SECŢIUNEA XI
Cooperarea sau asocierea.
Subsecţiunea XI. 1. Cooperarea sau asocierea la nivel local, judeţean, regional sau naţional
Art. 77 (1) Comuna Blejoi poate coopera sau asocia cu persoane juridice române sau
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti parteneri sociali, în vederea finanţarii şi
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii, sau proiecte de interes public local,
precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ‐teritoriale din alte
ţări.
(2) Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor
relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ teritoriale din alte ţări se va realiza în
conformitate cu prevederile legale şi se va constata prin hotarâre de consiliu.

Subsecţiunea XI. 2. Cooperarea sau asocierea la nivel internaţional
Art. 78 (1) Comuna Blejoi poate coopera sau asocia cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi adera la asociaţii naţionale sau
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
(2) Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară
sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale sau internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune se
vor face în condiţiile legii, şi se va constata prin hotărâre a Consiliului Local.
*
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SECŢIUNEA XII
Atribuiri şi schimbări de denumiri. Însemne specifice.
Art. 79 Consiliul Local are posibilitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor
obiectivelor de interes public local. Atribuirea şi schimbarea denumirilor obiectivelor de
interes public local se vor face prin hotărâre de consiliu.
Art. 80 Consiliul Local stabileşte, în baza consultării populaţiei, simbolurile specifice ale
Comunei, conform tradiţiilor istorice şi culturale locale.

Art. 81 Proiectul „Stema Comunei Blejoi” a fost aprobat prin hotărâre de către Consiliul
Local şi a fost înaintat Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie Prahova
pentru validare.
Are următoarea descriere: un scut de culoate albastră, tăiat de un brâu undat de culoare
argintie, întrerupt la mijloc; în cartierul superior se află o pană de aur, iar în cel inferior ‐ o
liră din aur; scutul este timbrat cu o coroană murală cu un singur turn crenelat.
Semnificaţia elementelor însumate:
‐ brâul undat de culoare argintie face trimitere la râul Teleajen care traversează comuna, iar
faptul că este întrerupt semnifică podul de peste Teleajen;
‐ pana de aur face referire la scriitori Radu TUDORAN şi Valeriu RÂPEANU, născuţi în Blejoi;
‐ lira de aur face trimitere la compoziorul Constantin DIMITRESCU, născut la Blejoi,
personalitate marcantă a muzicii româneşti din secolul al XIX‐lea;
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‐ coroana murală cu un singur turn arată rangul de comună al localităţii Blejoi.
Art. 82 Se stabileşte Ziua oficială a Comunei Blejoi în prima duminică din luna mai.
Art. 83 Steagul Comunei Blejoi va fi stabilit prin hotărâre de consiliu, cu respectarea
prevederilor legale în domeniu, prin consultarea cetăţenilor, prin afişarea proiectului de
steag, după avizul Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie Prahova.

*
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SECŢIUNEA XIII
Comunicarea.
Art. 84 Principiile care stau în administraţia publică locală la baza comunicării sunt:
‐ Informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului
local;
‐ Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
‐ Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor;
‐ Consultarea cetăţenilor cu privire la deciziile importante pentru comunitate;
‐ Implicarea cetăţenilor comunei Blejoi în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea prin programe de participare cetăţenească;
‐ Comunicarea eficientă cu instituţiile publice şi organizaţiile pentru atingerea unor scopuri
comune.
Art. 85 Informarea cetăţenilor comunei se va face prin asigurarea unui sistem eficient de
transmitere a informaţiilor: prin publicarea în ziarul local „Info Blejoi”, prin diferite pliante şi
broşuri, prin intermediul site‐ului etc. De asemenea, informarea se poate face prin
organizarea unor întâlniri de informare publică care au ca temă diferite aspecte ale vieţii
sociale şi economice a blejoienilor.
*
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SECŢIUNEA XIV
Dispoziţii finale.
Art. 86 Statutul comunei Blejoi va fi adus la cunoştinţa locuitorilor comunei prin
publicare într‐un buletin informativ şi va fi afişat pe site‐ul propriu.
Art. 87 Prezentul Statut se completează cu hotarârile Consiliului Local, cu alte
reglementări în vigoare în acest domeniu şi, pe măsură ce apar, cu alte norme legislative.
*
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REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Blejoi
CAPITOLUL I. Constituirea Consiliului Local
Art. 1 (1) Constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării
alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38, alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.
Convocarea Consilierilor declaraţi aleşi la şedinţa de constituire a Consiliului se face de către Prefect.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul Consilierilor
declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o
nouă şedinţă. În acest scop, Prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată
nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul Consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral
de circumscripţie, Prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou
ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul Consilierilor
declaraţi aleşi, Prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la
şedinţă a Consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală
care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu;
evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea;
deces în familie sau alte situaţii similare, Prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante
locurile Consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul
Prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile
de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3), Prefectul va verifica dacă pe listele de
candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror Consilieri
declaraţi aleşi au lipsit nemotivat, mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune
organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte
la şedinţă, Prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante,
potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004, republicată, privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de
zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele
politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii
independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
47

Art. 2 La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi Primarul care a fost declarat ales,
chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Art. 3 (1) Şedinţa de constituire este deschisă de Prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl
invită pe cel mai în vârstă dintre Consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia, să preia conducerea
lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri Consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de
Consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar Secretarul Comunei Blejoi prezintă
preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele Consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale
supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi
însoţite de opţiunile scrise ale Consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu
calitatea de Consilier.
(3) Dacă Primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de Consilier şi a obţinut mandatul,
dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului
Primarului a fost finalizată.
Art. 4 (1) La reluarea lucrărilor, Consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de mâini, o comisie de validare alcatuită din 3‐5 Consilieri locali. Numărul membrilor comisiei
se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga
durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de Consilieri.
Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de
grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii
Consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.
Art. 5 Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un
secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4, alin. (3).
Art. 6 (1) După alegerea comisiei de validare, preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia
va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui Consilier, pe baza dosarelor prezentate
de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor.
În acest scop, se încheie un proces‐verbal.
(2) Dacă Primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi Consilier şi optează pentru funcţia
de Primar sau dacă Consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la
funcţia de Consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor
de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
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(3) Invalidarea alegerii unui Consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta
a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s‐
a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.
67/2008, cu modificările şi completarile ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune şi în
cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul
pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat,
urmând a fi validat primul supleant de pe listă.
Art. 7 (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al
majorităţii Consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validarii sau invalidării
nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2, care se comunică de îndată
Consilierilor care au absentat motivat.
Art. 8 (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de Consilieri stabilit
potrivit legii, se va proceda la depunerea următorului jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile
ţării şi să fac, cu bună‐credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
Comunei Blejoi, Judeţul Prahova. Aşa să‐mi ajute Dumnezeu!”.
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul Comunei Blejoi va da citire
jurământului, după care Consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna
stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "Jur", după care va
semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare,
iar al doilea se înmânează Consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va fi
imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerati demisionaţi de drept, fapt care
se consemnează în procesul‐verbal al şedinţei. În acest caz, se va supune validării mandatul primului
supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la
validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a
Consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului
Local, preşedintele de vârstă declară Consiliul legal constituit. Declararea Consiliului ca legal constituit
se constată prin hotărârea nr. 3.
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CAPITOLUL II. Organizarea Consiliului Local
Secţiunea 1 ‐ Preşedintele de şedinţă
Art. 9 (1) După declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea
preşedintelui de sedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii Consilierilor în funcţie. Durata
mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă, acesta preia conducerea lucrărilor Consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.
(4) După preluarea conducerii lucrărilor Consiliului Local de către preşedintele de şedinţă, se trece
la ceremonia de depunere a jurământului de către Primar, dacă procedura de validare a mandatului
acestuia a fost finalizată.
(5) Hotărârile nr. 1, 2, 3 şi 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia
şi se contrasemnează de Secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte
juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.
Art. 10 (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele Consiliului Local;
b) supune votului Consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul
votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora,
precum şi procesul‐verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului Consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali sau propune Consiliului
aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul
regulament sau însărcinări date de Consiliul Local.

Secţiunea 2 ‐ Alegerea Viceprimarului
Art. 11 (1) Consiliul Local al Comunei Blejoi alege din rândul membrilor săi Viceprimarul Comunei.
Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea Viceprimarului se face de către oricare dintre
Consilieri sau de grupurile de Consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de
vot.
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(4) Exercitarea votului se face într‐o cabină special amenajată, folosindu‐se modalitatea scrierii
pe buletinul de vot a cuvântului "Da" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
(5) Este declarat Viceprimar, candidatul care a obţinut votul majorităţii Consilierilor în funcţie.
(6) În situaţia în care nu s‐a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur
de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea
tur de scrutin, este declarat ales Viceprimar, Consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art. 12 În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai
candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe
voturi.
Art. 13 Alegerea Viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a Consiliului Local.
Art. 14 (1) Durata mandatului Viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului Local. În
cazul în care mandatul Consiliului Local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani,
încetează de drept şi mandatul Viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(2) Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate
delega atribuţiile sale.
(3) Schimbarea din funcţie a Viceprimarului se poate face de Consiliul Local, prin hotărâre adoptată
cu votul majorităţii Consilierilor în funcţie, la propunerea Primarului sau a unei treimi din numărul
Consilierilor locali în funcţie.
(4) Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul îşi păstrează statutul de Consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Secţiunea 3 ‐ Comisiile de specialitate
Art. 15 (1) După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi
numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către Consiliul Local, în funcţie de
specificul activităţii din Comună.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai Consilierii.
Art. 16 (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri
cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local, din aparatul de specialitate al Primarului sau din afara acestuia, în special de la
unităţile aflate în subordinea Consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi Consilierii
care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
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(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se
desfăşoare cu uşile închise.
Art. 17 (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de Consilieri sau Consilierilor independenţi
în fiecare comisie de specialitate, se stabileşte de către Consiliul Local, în funcţie de ponderea
acestora în cadrul Consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de Consilieri, iar a Consilierilor
independenţi, de către Consiliul Local, avându‐se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Comisiile ce se organizează în cadrul Consiliului Local al Comunei Blejoi sunt următoarele:
a) Comisia nr. 1 pentru agricultură, activităţi economico‐financiare, amenajarea teritoriului;
b) Comisia nr. 2 pentru activităţi social‐culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii,
tineret şi sport, protecţie mediu şi turism;
c) Comisia nr. 3 pentru muncă şi protecţie socială, validare, juridică şi de disciplină.
Art. 18 Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii Consilierilor ce o
compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
Art. 19 (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
Consiliului Local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte însărcinari date prin hotărâri ale Consiliului
Local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Art. 20 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că
este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru
comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de Consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
h) la sfârşitul fiecărei luni, comunică Secretarului Comunei prezenţa Consilierilor la şedinţele comisiei.
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(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei,
prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului sau stabilite de Consiliul
Local.
Art. 21 (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor‐verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art. 22 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei, Consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de
şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile
prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune Consiliului aplicarea altor
sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art. 23 Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor Consiliului,
atunci când ordinea de zi a şedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i
se solicită avizul.
Art. 24 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei,
preşedintele acesteia va desemna un Consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a
problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1), va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi
a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
Consilierilor prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele
şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3), se prezintă Secretarului Comunei Blejoi.
Art. 25 Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate hotărî ca votul
să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 26 (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într‐un
proces‐verbal. După încheierea şedinţei, procesul‐verbal va fi semnat de către preşedintele şi
secretarul comisiei.
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(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele‐verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor‐verbale întocmite în
şedinţele ale căror lucrări s‐au desfăşurat cu uşile închise.
Art. 27 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa Consiliului se impun modificări de fond în conţinutul
proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către
comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 28 (1) Consiliul Local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la
propunerea Consilierilor sau a Primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii
acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta,
raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul,
propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art. 29 Comisiile constituite în cadrul Consiliului Local al Comunei Blejoi se vor întruni în minim
două şedinţe lunar/comisie.

Secţiunea 4 ‐ Alte dispoziţii
Art. 31 Primarul participă la şedinţele Consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al Primarului se
consemnează, în mod obligatoriu, în procesul‐verbal de şedinţă.
Art. 32 La lucrările Consiliului Local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, Prefectul,
Preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi
membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate
a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de Primar.
Art. 33 (1) Secretarul Comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului. Secretarului îi
revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului Local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului sau a cel
puţin unei treimi din numărul Consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a Consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri a Consiliului Local;
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f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului‐verbal, pune la dispoziţie Consilierilor, înaintea
fiecărei şedinţe, procesul‐verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra
conţinutului cărora solicită acordul Consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea
acestora;
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte Consilierii
care se încadrează în dispoziţiile art. 47, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile
prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa Consiliului Local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de
hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării Consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze
hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile Consiliului Local pe care le
consideră legale;
k) poate propune Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare
ale Consiliului Local;
l) acordă membrilor Consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la
redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu.
Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al Consiliului Local.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului sau însărcinari date de Consiliu privitoare la buna organizare şi desfăşurare a
şedinţelor Consiliului.

CAPITOLUL III. Funcţionarea Consiliului Local
Secţiunea 1 ‐ Dispoziţii generale
Art. 34 Consiliul Local îşi exercită mandatul de la data constituirii, până la data declarării ca legal
constituit a Consiliului nou ales.
Art. 35 (1) Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea Primarului.
(2) Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea Primarului sau a cel puţin
unei treimi din numărul membrilor Consiliului.
(3) Convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul Secretarului Comunei, cu cel puţin
5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu
notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie Consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
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(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Comunei,
convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local se aduce la cunoştinţa locuitorilor Comunei prin afişare
la sediul Primăriei.
Art. 36 (1) Şedinţele Consiliului se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii Consilierilor locali în funcţie.
(2) Prezenţa Consilierilor locali la sedinţă este obligatorie.
Art. 37 Şedinţele Consiliului Local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.
Art. 38 (1) Şedinţele Consiliului Local sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.
(3) Dezbaterile din şedinţele Consiliului Local, precum şi modul în care şi‐a exercitat votul fiecare
Consilier local se consemnează într‐un proces‐verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de
Secretarul unităţii administrativ‐teritoriale.
(4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu Secretarul Comunei îşi asumă, prin semnătură,
responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(5) La începutul fiecărei şedinţe, Secretarul supune spre aprobare procesul‐verbal al şedinţei
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului‐verbal
şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(6) Procesul‐verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într‐un dosar
special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de sedinţă şi de
Secretar, după aprobarea procesului‐verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, Secretarul Comunei afişează la sediul Primăriei şi
pe pagina de internet o copie a procesului‐verbal al şedinţei.
Art. 39 (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul Local, la propunerea celui care, a cerut
întrunirea Consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgenţe, care
nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii Consilierilor locali prezenţi.
(2) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă indemnizaţia
cuvenită Consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.
Art. 40 (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local nu pot fi
dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art. 35, alin. (2) şi (4).
(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la
înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.
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(3) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul
iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 41 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă, cu votul majorităţii Consilierilor locali în funcţie, următoarele hotărâri ale Consiliului:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de
cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române
sau străine.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al Consilierilor
locali în funcţie.
(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un
interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la
adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Consiliul Local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter
individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de Consilieri locali, de Primar, Viceprimar sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul Secretarului Comunei şi al serviciilor
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 42 (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor Consilierul Local care, fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial
în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local.
(2) Hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice
persoană interesată.
Art. 43 Hotărârile Consiliului Local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează,
pentru legalitate, de către Secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să
semneze, hotărârea Consiliului Local se semnează de 3‐5 Consilieri locali.
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Art. 44 (1) Secretarul Comunei nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta
este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune Consiliului Local opinia sa motivată, care va fi
consemnată în procesul‐verbal al şedinţei.
(2) Secretarul Comunei va comunica hotărârile Consiliului Local, Primarului şi Prefectului de îndată,
dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
Art. 45 (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor
la cunoştinţa publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile
de la data comunicării oficiale către Prefect.
Art. 46 (1) În exercitarea mandatului, Consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul Secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la
dispoziţie Consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile
necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu
cetăţenii şi să acorde audienţe.
(4) Fiecare Consilier local, precum şi Viceprimarul, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului Comunei.
(5) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, Consilierul local
primeşte o indemnizaţie, stabilită în condiţiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea
mandatului lor, în condiţiile legii.
(7) Consiliul poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în
care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
Art. 47 La lucrările Consiliului Local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, Prefectul,
Preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi
membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ‐teritoriale, în problemele ce
privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de
Primar.
Art. 48 Consiliul Local poate organiza, din proprie initiaţivă sau la iniţiativa Primarului, după caz,
comisii speciale de analiza şi verificare, pe perioadă determinată.
Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţilor acesteia, se stabilesc prin hotărăre a Consiliului Local. Membrii comisiei acţionează în
limitele stabilite prin hotărâre.
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Secţiunea 2 ‐ Desfăşurarea şedinţelor
Art. 49 Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa
în evidenţa ţinută de Secretar.
Art. 50 Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă aceasta
situaţie preşedintelui de şedinţă sau Secretarului Comunei.
Art. 51 (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe
ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a
problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi, se da cuvântul preşedintelui
comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1), se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are
dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate
propune Consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema
care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se
facă din partea tuturor grupurilor de Consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un
anumit timp fiecărui grup de Consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
(4) În cadrul dezbaterilor, Consilierii pot propune amendamente, acestea fiind supuse votului
plenului Consiliului de către preşedintele de şedinţă, în ordinea în care au fost formulate.
(5) Amendamentul se adoptă cu numărul de voturi necesar aprobării proiectului de hotărâre,
potrivit legii.
(6) Preşedintele de şedinţă supune votului Consiliului proiectul de hotărâre cu toate modificările
şi completările intervenite până în acel moment.
(7) Preşedintele de şedinţă anunţă dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins, după caz,
pe baza rezultatului votului.
(8) Forma adoptată va face obiectul hotărârii ce va fi semnată de preşedintele de şedinţă şi
contrasemnată de către Secretar, care va fi îndosariată în dosarul şedinţei.
Art. 52 (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui Consilier să răspundă într‐o problemă
de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la
regulament.
Art. 53 Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de Consilieri poate propune
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii
se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea Consilierilor.
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Art. 54 (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către Consilierii prezenţi la şedinţă,
precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
(2) Este interzis fumatul, precum şi utilizarea de aparate de telefonie mobilă în timpul şedinţelor
Art. 55 În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate
întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa
ori poate propune Consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art. 56 Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, Consilierii putând
formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului
Consiliului Local, în ordinea formulării lor. Dacă s‐a adoptat un amendament, celelalte se socotesc
respinse fără a se mai supune votului.

Secţiunea 3 ‐ Elaborarea proiectelor de hotărâri
Art. 57 (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local aparţine Primarului
şi Consilierilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate
cu normele de tehnică legislativă.
În acest scop, Secretarul Comunei şi personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului vor
acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
Art. 58 (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului
şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa Consilierilor.
Art. 59 (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
(2) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice
moment, la susţinerea lor.
Art. 60 (1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a Consiliului Local
întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii
examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite Secretarului Comunei, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării
lui către Primar şi către Consilieri.
Art. 61 Se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului Consiliului, proiectele de hotărâri
şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de
resort din aparatul propriu al Consiliului.
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Secţiunea 4 ‐ Procedura de vot
Art. 62 (1) Votul Consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public, prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul Local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va
folosi, în afara de cazul în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
Art. 63 (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică
obiectul votării şi sensul cuvintelor "Pentru" şi "Contra". Secretarul Comunei va da citire numelui şi
prenumelui fiecărui Consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă
cuvântul "Pentru" sau "Contra", în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui Consilierilor care au lipsit
la primul tur.
Art. 64 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări
diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "Da" sau "Nu".
(3) Buletinele de vot se introduc într‐o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele
de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a Consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte
prevăzute la alin. (2).
Art. 65 (1) Hotărârile şi alte propuneri, se adoptă cu votul majorităţii Consilierilor prezenţi, în afară
de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile "Contra".
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la
întrunirea acestuia.
Art. 66 Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul‐verbal să se consemneze expres modul în
care au votat, Secretarul fiind obligat să se conformeze.
Art. 67 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea
acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL IV. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea Consilierilor locali
Art. 68 (1) Consilierii pot adresa întrebări Primarului, Viceprimarului şi Secretarului Comunei,
precum şi şefilor compartimentelor din aparatului de specialitate al Primarului sau ai serviciilor şi
unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare, se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi, vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă
a Consiliului.
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Art. 69 Interpelarea constă într‐o cerere prin care se solicită explicaţii în legătura cu un fapt
cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a Consiliului,
sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art. 70 (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul,
serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art. 71 (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu
intr‐un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Semestrial, Consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL V. Exercitarea mandatului de Consilier
Art. 72 După validarea alegerilor, Consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi
semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.
Art. 73 (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, Consilierul
primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
(2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de
cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.
Art. 74 Schimbările survenite în activitatea Consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc
la cunoştinţa Consiliului Local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art. 75 (1) Participarea Consilierilor la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate este
obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele Consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care
face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea Consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei,
dacă are motive temeinice.
Art. 76 Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat,
potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.
Art. 77 Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris Consiliul. Soluţionarea cererii se va face
în condiţiile şi cu procedura stabilite, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

CAPITOLUL VI. Suspendarea sau încetarea mandatului de Consilier
Secţiunea 1 ‐ Suspendarea mandatului de Consilier local
Art. 78 (1) Mandatul de Consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost
arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată
Prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.
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(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare
se comunică de îndată Consilierului local.
(3) În cazul în care Consilierul local al cărui mandat a fost suspendat, a fost găsit nevinovat,
acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Secţiunea 2 ‐ Încetarea mandatului de Consilier
Art. 79 (1) Calitatea de Consilier încetează la data declarării ca legal constituit a noului Consiliu ales.
(2) Calitatea de Consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într‐o altă unitate administrativ‐teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării
acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a
cărei listă a fost ales;
j) deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de Consilier se constată de către Consiliul Local, prin hotărâre,
la propunerea Primarului sau a oricărui Consilier.
Art. 80 Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă care ia act de
aceasta. Preşedintele propune Consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se
declară locul vacant.
Art. 81 În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
Consiliul Local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea Primarului, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul Consilierului în cauză.

CAPITOLUL VII. Atribuţiile Consiliului Local
Art. 82 (1) Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale.
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(2) Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului, ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local:
a.1. aprobă Statutul Comunei, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local;
a.2. aprobă, în condiţiile legii, la propunerea Primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum
şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
a.3. exercită, în numele Comunei Blejoi, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
b) atribuţii privind dezvoltarea economico‐socială şi de mediu a Comunei:
b.1. aprobă, la propunerea Primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b.2. aprobă, la propunerea Primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele Comunei Blejoi, în
condiţiile legii;
b.3. stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
b.4. aprobă, la propunerea Primarului, documentaţiile tehnico‐economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
b.5. aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a Comunei;
b.6. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al Comunei:
c.1. hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
c.2. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Comunei, în
condiţiile legii;
c.3. avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism
ale localităţilor;
c.4. atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local.
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:
d.1. asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
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1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social‐comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea Comunei sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza Comunei;
19. alte servicii publice stabilite prin lege.
d.2. hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
d.3. sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d.4. poate solicita informări şi rapoarte de la Primar, Viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
d.5. aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
d.6. poate solicita informări şi rapoarte specifice de la Primar şi de la şefii organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:
e.1. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine,
în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local;
e.2. hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea Comunei cu unităţi administrativ‐teritoriale din alte ţări;
65

e.3. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ‐teritoriale
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al Comunei Blejoi, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul Local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 83 Persoanele împuternicite să reprezinte interesele Comunei în societăţi comerciale, regii
autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local, în condiţiile legii, respectându‐se
configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

CAPITOLUL VIII. Dizolvarea Consiliului Local
Art. 84 (1) Consiliul Local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul Local se dizolvă
de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul Consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate
completa prin supleanţi.
(2) Primarul, Viceprimarul, Secretarul Comunei sau orice altă persoană interesată, sesizează
instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează
situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea Consiliului Local. Hotărârea instanţei este
definitivă şi se comunică Prefectului.
(3) Consiliul Local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii.

CAPITOLUL IX. Drepturile şi protecţia aleşilor locali
Art. 85 Aleşii locali au dreptul de iniţiativa în promovarea actelor administrative, individual sau în
grup.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Consiliului care participă la şedinţele ordinare ale
Consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a
Primarului şi se va stabili prin hotărâre a Consiliului Local.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este
de o şedinţă de consiliu şi 1 ‐2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
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(4) Comisiile de specialitate ale Consiliului Local se vor întruni de minim două ori pe lună, iar
plata indemnizaţiei aferente participării la şedinţele comisiilor se va face doar pentru participarea la
cele doua şedinţe obligatorii.
(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), se efectuează exclusiv din
veniturile proprii ale bugetelor locale.
Art. 86 (1) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare
profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii Consiliului
Local sau Judeţean.
(2) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul
administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2), aleşii locali care au deţinut anterior un alt mandat de
Consilier local, Consilier judeţean, Preşedinte al Consiliului Judeţean, Primar sau au exercitat funcţia
de Prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice,
juridice sau administrative.
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.
Art. 87 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi
îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali,
potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Art. 88 (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative
legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale
în toate problemele de interes local.
Art. 89 (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima
şedinţa ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul Primarului, Viceprimarului
şi Consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii
misiunii.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
Art. 90 (1) Consilierul local se bucură de drepturile şi protecţia acordată de lege.
(2) În calitatea sa de ales local, Consilierul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică beneficiind
de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat.
(3) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în exerciţiul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
(4) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.
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(5) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului.
(6) Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali,
precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor, se aduc la cunoştinţa atât autorităţii
administraţiei publice din care fac parte, cât şi Prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către
organele care au dispus măsurile respective.
(7) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se
bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(8) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei ‐ soţ, soţie si copii ‐ în cazul în care
agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în
legătură cu exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL X. Obligaţiile Consilierilor locali
Art. 91 Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a
participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din
care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună‐credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea
locală.
Art. 92 Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi Regulamentul
de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în
cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art. 93 Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale
contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial,
Consiliul Local poate permite participarea la vot a Consilierului.
Art. 94 Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art. 95 Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului
local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art. 96 (1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele
administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o
dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în Consiliul Local o
informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului un raport anual de activitate,
care va fi făcut public prin grija Secretarului Comunei.
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Art. 97 Consilierii locali au îndatorirea de a‐şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei
publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de
instituţiile abilitate.
Art. 98 (1) Consilierii locali pot lipsi de la lucrările Consiliului sau ale comisiilor de specialitate din
care fac parte decât în situaţiile prevăzute în Regulamentul de funcţionare.
(2) Nu se consideră absent Consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea
unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin Regulamentul de funcţionare a
Consiliului.
Art. 99 Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei
activităţi private.

CAPITOLUL XI. Declaraţiile de avere şi de interese
Secţiunea 1 ‐ Declaraţiile de avere
Art. 100 (1) Consilierii locali sunt obligaţi să depună la Secretarului Comunei declaraţia de avere.
(2) Declaraţia de avere se păstrează de către Secretar într‐un dosar special, denumit Registru
declaraţiilor de avere.
(3) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune
şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei la Legea
nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederilor OUG nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere.
Art. 101 (1) Declaraţiile de avere se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în
funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Consilierii locali au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere anual, cel mai
târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
(3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, Consilierii
locali au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere.
Art. 102 Declaraţiile de avere au caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Secţiunea 2 ‐ Declaraţiile de interese
Art. 103 (1) Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr‐o
declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.
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(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către Secretar într‐un
dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la Instituţia Prefectului, care le va
păstra într‐un dosar special, denumit registru general de interese.
Art. 104 Consilierii locali au un interes personal într‐o anumită problemă, dacă au posibilitatea să
anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un
dezavantaj pentru şine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la
care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, altă decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată
către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Art. 105 În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi
fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării
respective;
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul
societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către
soţ/soţie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ‐teritoriale din ale căror autorităţi ale
administraţiei publice locale fac parte;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate
sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau
donaţie primită de aleşii locali într‐o ocazie publică sau festivă, devin proprietatea acelei instituţii ori
autorităţi;
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k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, în cazul Primarilor, Viceprimarilor şi
Consilierilor locali.
Art. 106 (1) Consilierii Locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un
interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul
dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în
procesul‐verbal al şedinţei.
Art. 107 Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Art. 108 Consilierii locali vor depune declaraţiile privind interesele personale în termen de 15 zile
de la data declarării Consiliului ca legal constituit.
Art. 109 Consilierii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la
începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă
de declaraţia anterioară.
Art. 110 (1) Nerespectarea termenului de depunere a declaraţiei privind interesele personale în
termenul legal, atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale, atrage încetarea de drept a
mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a Consiliului Local.
Art. 111 Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76, lit. j) din
Legea nr. 393/2004, sunt supuse confiscării.
Art. 112 Fapta aleşilor locali, de a face declaraţii privind interesele personale care nu corespund
adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XII. Aparatul permanent al Consiliului Local
Art. 113 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului Local, precum şi pentru soluţionarea
altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă la Comună pe
care va fi încadrat o persoană care are studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele
angajate, potrivit alin. (1), dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un
apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă
din bugetul local.
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(3) Personalului angajat potrivit alin. (1), nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a‐şi desfăşura activitatea pe
bază de contract de muncă.
(4) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit alin. (1), îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea Secretarului Comunei şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor Consiliului Local,
asigurarea documentării şi informării Consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de
şedinţă şi a oricăror alte materiale.

CAPITOLUL XIII. Răspunderea aleşilor locali
Art. 114 Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru
faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art. 115 (1) Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea
mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe
care le‐au votat.
(2) În procesul‐verbal al şedinţei Consiliului, va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea
Consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art. 116 (1) Încălcarea de către Consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1‐2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), lit. a)‐d), se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele
de la alin. (1), lit. e) şi f), de către Consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), lit. e), cazul se va transmite comisiei de
specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport
întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art. 117 La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia Consilierului în culpă şi îl invită
să respecte regulamentul.
Art. 118 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se
abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile
regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
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(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul‐verbal de şedinţă.
Art. 119 (1) Înainte de a fi chemat la ordine, Consilierul este invitat de către preşedinte să îşi
retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea
sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de
preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art. 120 În cazul în care, după chemarea la ordine, un Consilier continuă să se abată de la
regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din
sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
Art. 121 (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de
grave, Consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a Consilierului de la lucrările Consiliului
şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate
aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art. 122 Excluderea temporară de la lucrările Consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate
depăşi două şedinţe consecutive.
Art. 123 Excluderea de la lucrările Consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă
neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectiva.
Art. 124 În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice
puse la dispoziţie preşedintelui.
Art. 125 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 116, alin. (1), lit. e) şi f), se aplică prin hotărâre adoptată
de Consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul Consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, Consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
Art. 126 Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedintii acestora au
aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 116,
alin. (1), lit. a)‐d).
Art. 127 (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de Viceprimar,
acestuia i se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5‐10%, pe timp de 1‐3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), lit. a) şi b), se aplică, prin hotărâre a Consiliului, la propunerea
motivată a Primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa
Consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
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(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al
majorităţii Consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel
puţin două treimi din numărul Consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), lit. c) şi d), poate fi făcută numai dacă se face
dovada că Viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării,
ale Comunei sau ale locuitorilor din unitatea administrativ‐teritorială respectivă.
Art. 128 Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 127, alin. (1), lit. c) şi d), persoana în cauză se poate
adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

CAPITOLUL XIV. Dispoziţii finale
Art. 129 Adoptarea şi modificarea Regulamentului Consiliului Local al Comunei Blejoi se face cu
votul a două treimi din numărul Consilierilor în funcţie.
Art. 130 Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte prevederi legale în
domeniu.
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Cod
clasificare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DRUMURI

1372
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

DC 10A
DS 85
DS
DS 110
DS 140
DS 426
DS 236
DS 335
DS 385
DS 479
DC 635
DS 1043
DS 1696
DC 636
DC 966
DC 950
DS 717
DS 1267
DS 1166
DS 1204
DC 823

‐ Balastat / L=1,43 km
‐ Balastat / L=0,06 km
‐ Balastat / L=0,01 km
‐ Balastat / L=0,05 km
‐ Balastat / L=0,04 km
‐ Balastat / L=0,11 km
‐ Balastat / L=0,22 km
‐ Balastat / L=0,19 km
‐ Balastat / L=0,11 km
‐ Pământ / L=0,05 km
‐ Asfaltat / L=0,26 km
‐ Pământ / L=0,30 km
‐ Pământ / L=0,10 km
‐ Balastat / L=0,40 km
‐ Asfaltat / L=0,06 km
‐ Balastat / L=0,08 km
‐ Pământ / L=0,10 km
‐ Balastat / L=0,17 km
‐ Balastat / L=0,50 km
‐ Pământ / L =0,12 km
‐ Asfaltat / L=0,51 km

Denumirea bunului

Str. Deli Marcu nr. 232‐326
Nr. casă 204‐205
Nr. casă 207‐209, str. înfundată
Nr. casă 198‐200, str. înfundată
Nr. casă 189‐193
Nr. casă 181‐182
Nr. casă 267‐284/241‐416
Nr. casă 245‐300/308‐319
Nr. casă 246
Nr. casă 166‐169
Nr. casă 139‐147
Str. Cireşari nr. 340‐355/350
Nr. casă 382‐386, str. înfundată
Str. Toma Alimoş nr. 116‐139/100‐111
Str. Toma Alimoş nr. 353‐374
Nr. casă 97‐109
Nr. casă 97‐95
Nr. casă 26‐33/45‐38
Nr. casă 1‐12
Nr. casă 15‐16, , str. înfundată
Str. Izlaz nr. 46‐71/72 bis ‐ 92

Satul
ŢÂNŢĂRENI

Elemente de identificare

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosinţă

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Valoare
inventar
[lei vechi]

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BLEJOI
(Conform Anexei nr. 29 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis din data de 18.02.2002)

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Situaţia juridică
actuală

ANEXA

13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172

CIŞMELE

181
181
181

1

137

1
1813
INDICATOARE DE CIRCULAŢIE

1
2
3

PUŢURI APĂ POTABILĂ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1373
1373
1373
1373
1373
1373

2
3
4
5
6
7

PODEŢE

1373

1

TROTUARE

„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc

Cişmea publică ‐ 1 buc

Puţ părăsit, teren aferent 24 mp
Puţ părăsit, teren aferent 35 mp
Puţ părăsit, teren aferent 16 mp

Metalic / L=8 m, diam.=0,40
Metalic / L=6 m, diam.=0,40
Metalic / L=6 m, diam.= 0,40
Metalic / L=5 m, diam.=0,40
Metalic / L=9 m, diam. 0,40
Metalic / L=10 m, diam. 0,50
Metalic / L=9 m, diam. 0,40
Metalic / L=6 m, diam. 0,40
Metalic / L=9 m, diam. 0,40
Metalic / L=7 m, diam. 0,40
Metalic / L=8 m, diam. 0,40

Betonat / L=1,43 km
Betonat / L=0,30 km
Betonat / L=0,22 km (DS 238)
Betonat / L=0,11 km (DS 385)
Betonat / L=0,40 km (DC 636)
Betonat / L=0,06 km (DC966)
Betonat / L=0,08 km (DC 950)
Betonat / L=0,17 km (DS 1257)
Betonat / L=0,17 km (DS 1257)

DC 966 nr. 374
DC 635 nr. 353
DC 950 nr. 379
DS 1267 nr. 45

Centură est nr. 26

DC 425, nr. 285
DC 425, nr. 293
DC 636, nr. 104‐105

Intersecţie DC 425‐DS 236 nr. 213‐267
DC 425 nr.206‐209
Intersecţie DC 425‐DS 85 nr. 204‐206
Intersecţie DC 425‐DS 110 nr. 197‐200
Intersecţie DS 385‐DS 253 nr. 235‐246
Intersecţie DS 335‐DS 236 nr. 243‐308
Intersecţie DS 385‐DC 425 nr. 293‐294
Intersecţie DS 335‐DC 425 nr. 300‐319
Intersecţie DS 479‐DC 425 nr. 174‐166
Intersecţie Centură est‐DS 966 nr. 374‐376
Intersecţie DC 636 cu
Str. Toma Alimoş nr. 376‐353

De la Alimentară până la nr. 325
De la nr. 326‐364
De la nr. 241‐285
De la nr. 246‐294
De la nr. 116‐139
De la nr. 353 ‐ 374
De la nr. 94‐100
De la nr. 26‐33
De la nr. 46‐38

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
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2

1
2
2
4

1372
1371
1371
1371

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DRUMURI

1371
1371

1
2

DRUMURI DE EXPLOATARE

162

1

2
137
3
137
4
137
5
137
REŢEA DISTRIBUŢIE
APĂ POTABILĂ
1
186
CLĂDIRI

DC 10A ‐ Asfaltat / L=2,77 km
DS ‐ Balastat / L=0,10 km
DS ‐ Balastat / L=0,32 km
DS ‐ Pământ / L=0,09 km

DEA ‐ Pământ / L=0,76 km
DEA ‐ Pământ / L=0,27 km
DEA ‐ Pământ / L=0,42 km
DEA ‐ Pământ / L=0,82 km
DEA ‐ Pământ / L=0,40 km
DEA ‐ Pământ / L=0,42 km
DEA ‐ Pământ / L=0,38 km
DEA ‐ Pământ / L=0,56 km
DEA ‐ Pământ / L=1,10 km
DEA ‐ Pământ / L=0,48 km

DEA ‐ Pământ / L=0,32 km
DEA ‐ Pământ / L=0,39 km

Grădiniţă Ţânţăreni
Sc=122,50 mp, Sd=245,00 mp
Teren aferent 500,00 mp
Copertină staţie autobuz

Lungime reţea 5,85 km

„Stop” ‐ 1 buc
„Cedează trecerea” ‐ 1 buc
„Atenţie copii” ‐ 1 buc
„Atenţie copii” ‐1 buc
„Trecere pietoni” ‐ 1 buc

Str. Principală nr. 9‐357/909‐358 bis
Str. spre Ocol Silvic, nr. casă 353‐355
Str. Caloteşti nr. 270‐323/324‐339 bis
Nr. casă 272‐273, str. înfundată

Satul
BLEJOI

T‐12 DE 167/76
T‐13 DE 179/19
T‐13 DE 179/54
T‐13 DE 186/103
T‐13 DE 186
Limită intravilan‐vecinătate canal HC
T‐28 DE 215/24
T‐28 DE 215/53
T‐31 DE 239
T‐30 DE (fără număr)

T‐12 DE 166/59
T‐12 DE 166/73

DC 425 nr. 232‐233, vecini:
„N”‐DC 425
„E”‐Locuinţă nr. 233
„S”‐Teren arabil „V”‐Locuinţă nr. 232
Centură Est nr. 1
Sc=3,30 mp, din tablă

DC 950 nr. 100
Str. Vegii
Grădiniţa Ţânţăreni
Grădiniţa Ţânţăreni
Centura est nr. 26

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

1978

1999

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

328.000.000

36.579.000

‐
‐
‐
‐

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

1371

1371
1371
1371

1371
1372
1373
1371
1371

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

29
30
31

POTECI

1371
1371

9
10

32

1371
1371
1371
1372

5
6
7
8

DS ‐ Balastat / L=0,58 km
DC ‐ Asfaltat / L=1,30 km
DS ‐ Betonat / L=0,10 km
‐ Pământ / L=0,10 km
DS ‐ Pământ / L=0,28 km

DS ‐ Balastat / L=0,40 km
DS ‐ Balastat / L=0,70 km
DS ‐ Balastat / L=0,11 km

DS ‐ Balastat / L=0,05 km

DS ‐ Balastat / L=0,75 km
DS ‐ Balastat / L=0,80 km
DS ‐ Balastat / L=0,15 km
DS ‐ Asfaltat / L=0,26 km
‐ Balastat / L=0,03 km
DS ‐ Pământ / L=0,09 km
DS ‐ Balastat / L=0,17 km
‐ Pământ / L=0,17 km
DS ‐ Balastat / L=0,32 km
DS ‐ Balastat / L=0,50 km
DS ‐ Balastat / L=0,10 km
DS ‐ Balastat / L=0,22 km
DS ‐ Balastat / L=0,22 km
DS ‐ Balastat / L=0,20 km
DS ‐ Balastat / L=0,11 km
DS ‐ Balastat / L=0,20 km
DS ‐ Balastat / L=0,82 km
DS ‐ Balastat / L=0,07 km
DS ‐ Pământ / L=0,05 km
DS ‐ Balastat / L=0,35 km
DS ‐ Balastat / L=0,52 km
DS ‐ Balastat / L=1,13 km

Drum paralel cu DN 1A

Str. Stoiceşti nr. 140‐154 şi 154‐172
Str. Nucilor nr. 101‐113
Str. Cărbuneşti nr. 130‐140
Între DC 10A şi DN 1A nr. 98‐101
Nr. casă 87‐93, str. înfundată
Între DC 10 A şi DN 1A nr. 32‐33/73‐75
Între Str. Fabricii şi CF nr. 51‐52
Între Str. Fabricii şi CF nr. 63‐71
Str. Poştei nr. 621‐671
Nr. casă 601‐604, str. înfundată
Nr. casă 637‐638, str. înfundată
Str. Şcolii nr. 512‐572
Str. Frânculeşti nr. 688‐704/686‐539
Str. înfundată din str. Frânculeşti
nr. 678‐681/682‐686 bis
Str. înfundată din str. Frânculeşti
nr. 687‐688
Str. Frânculeşti nr. 773‐797/694‐754
Str. Câmpului nr. 865‐900/799‐731
Str. înfundată din str. Câmpului
nr. 743‐751/753‐757
Str. Lagărului nr. 859‐823/824‐858
Str. Fabricii nr. 42‐49
Între Str. Gării nr. 8 şi DN 1A

Str. 7 case nr. 275‐231
Str. Cimitirului nr. 377‐448/378‐450
Între Str. Cimitirului şi DC 10A nr. 398‐399
Între Str. Principală şi
Str. Poştei nr. 477‐621
Nr. casă 489‐490
Str. Ungureni de la nr. 186/198‐198‐214

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
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Domeniu public
Domeniu public
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Domeniu public
Domeniu public
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Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Beton / L=6,00 m, l=0,70 m

Dale beton / L=17,00 m, l=1,00 m

13172

13172
13172

13172
13172
13172

13172

13172

13172

13172

13172

13172

13172

13172

3

4
5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Metalic / L=4,80 m, l=0,30 m

Metalic / L=5,00 m, l=0,40 m

Metalic / L=10,00 m, l=0,50 m

Beton / L=6,00 m, l=1,50 m

Beton / L=8,00 m, l=1,00 m

Lemn / L=6,70 m, l=0,70 m

Metalic / L=6,20 m
Metalic‐beton /
L=7,20 m, l=1,00 m
Beton / L=7,20 m, l=1,00 m
Beton / L=7,10 m, l=1,00 m
Beton / L=4,40 m, l=0,50 m

Beton / L=7,80 m

Dale beton / L=6,00 m, l=1,00 m

13172

2

Dale beton / L=6,00 m, l=1,00 m

Asfaltat / L=2,22 km (DC 10A)
Betonat / L=0,10 km (Str. Câmpului)
Betonat / L=0,07 km (Str. Şcolii)

13172

1372
1373
1373

Potecă / L=0,12 km
Potecă / L=0,07 km

1

PODEŢE

TROTUARE

137

1
2
3

137

1

2

Intersecţie Str. Principală cu
Str. Caloteşti nr. 270‐339
Intersecţie Str. Principală cu
Str. Cimitirului nr. 377‐378
Intersecţie str. Principală cu
Str. Cimitirului nr. 399‐457
Str. Cimitirului nr. 397
Intersecţie Str. Cimitirului cu
Str. Poştei nr. 621‐626
Intersecţie Str. Cimitirului
DC 10A nr. 477
Intersecţie DC 10 A cu
str. înfundată nr. 489‐491
Intersecţie DC 10A cu
Str. Ungureni nr. 186‐214
Intersecţie DC 10A cu
Str. 7 Case nr. 230‐231
Intersecţie Str. Caloteşti cu
Str. 7 case nr. 275‐314
Intersecţie DC 10A cu
Str. Stoiceşti nr. 136‐172
Intersecţie DC 10A cu
Str. Şcolii nr. 510‐512
Intersecţie Str. Şcolii cu
Str. Poştei nr. 572‐599
Intersecţie Str. Poştei cu
str. înfundată nr. 601‐604
Intersecţie Str. Poştei cu

Pe partea stângă, de la nr. 909‐378
Pe partea stângă, de la nr. 900‐873
În dreptul Şcolii şi Grădiniţei Blejoi

Între Str. Cărbunescu şi DN 1A
Din Str. Gării la Gara Blejoi nr. 1‐5

‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

1999

1999

1999

1999

1999

1999
1999
1999

1998

1998

1998

‐

‐

‐

3.076.000

8.716.000

3.076.000

4.101.000

3.435.000

3.692.000
3.640.000
3.256.000

‐
‐

3.999.000

3.076.000

3.076.000

‐
‐
‐

‐
‐
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Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
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Domeniu public

Domeniu public
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Domeniu public
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Domeniu public
Domeniu public
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13172

13172

13172

13172

13172

18

19

20

21

22

181

181

3

4

PUŢURI APĂ POTABILĂ
PĂRĂSITE
1
181
2
181
3
181
4
181
5
181
REZERVOR

181

2

23
13172
24
13172
25
13172
26
13172
PUŢURI APĂ POTABILĂ
FORATE
1
181

13172

17

Puţ părăsit, teren aferent 35 mp
Puţ părăsit, teren aferent 12 mp
Puţ părăsit, teren aferent 14 mp
Puţ părăsit, teren aferent 32 mp
Puţ părăsit, teren aferent 12 mp

Puţ lagăr, adâncime 110 m
Teren aferent 560,00 mp
Puţ Şcoală, adâncime 100 m
Teren aferent 48,00 mp
Puţ Ungureni, adâncime 100 m
Teren aferent 18,00 mp
Puţ Cimitir, adâncime 108 m
Teren aferent 32,20 mp

Metalic / L=5,00 m, diam. 0,40
Metalic / L=3,00 m, l=0,40 m
Beton / L=6,00 m, l=3,00 m
Metalic / L=8,00 m, diam. 0,60

Beton / L=4,00 m, l=1,00 m

Dale beton / L=4,00 m, l=1,00 m

Metalic / L=6,00 m, diam. 0,50

Beton / L=4,80 m, l=1,00 m

Metalic / L=3,30 m, diam. 0,40

Metalic / L=5,00 m, diam. 0,40

Între Str. Principală şi Str. Caloteşti nr. 339
Str. Principală nr. 489‐491
Str. Principală ‐ Şcoala Blejoi nr. 510
Între Str. Frânculeşti şi Str. Poştei nr. 671
Între Str. Principală şi Str. Câmpului nr. 900

Str. Cimitirului nr. 418

Str. Ungureni

Str. Şcolii nr. 590

Str. Lagărului nr. 830‐831

str. înfundată nr. 637‐638
Intersecţie Str. Frânculeşti cu
Str. Poştei nr. 671‐548
Intersecţie str. Frânculeşti cu
str. înfundată nr. 670‐687bis
Intersecţie str. Frânculeşti cu
str. înfundată nr. 688‐690
Intersecţie str. Câmpului cu
Str. Frânculeşti nr. 754‐797
Intersecţie DC 10A cu
str. înfundată nr. 87‐94.
Intersecţie str. Câmpului cu
str. înfundată nr. 743‐753
Str. Lagărului 799‐848
Str. Lagărului nr. 858, 859
Str. Câmpului, peste pârâul Bleaja
Str. Frânculeşti, peste pârâul Bleaja

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

1992

1988

1985

1982

1998

1999

1999

1999

‐
‐
‐
‐
‐

39.645.000

23.643.000

58.855.000

80.912.000

‐
‐
3.076.000
‐

2.051.000

2.051.000

‐

2.461.000

‐

‐
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Domeniu public
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Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
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Domeniu public
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CIŞMELE

1811
1813

162

162

164

2

3

4
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1
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COPERTINE STAŢII AUTOBUZ

2

1

MONUMENTE

1

REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ

162

CLĂDIRI

137
137
137

1

1
2
3

1
1813
INDICATOARE DE CIRCULAŢIE

1

Tablă / Sc=3 mp ‐ 3 buc

Placă memorială
„Constantin Dumitrescu”
Teren aferent 15 mp
Placă memorială
„Radu Tudoran”

O 150 ‐ 0,50 km / L=12,84 km,
din care:
O 200 ‐ 1600 km DC 10A

Şcoală Blejoi
Sc=912,00 mp
Sd=1263,00 mp
Grădiniţa Blejoi
Sc=430,00 mp
Teren aferent 1148,00 mp
Dispensar Blejoi
Sc=98,00 mp
Teren aferent 240,00 mp
Sediu Consiliu Local
Sc=442,25 mp
Teren aferent 2840,00 mp

„Atenţie copii” ‐ 2 buc
„Trecere pietoni” ‐ 2 buc
„Interzis acces vehicule cu G
mai mare de 3,5 to” ‐ 2 buc

Cişmele publice ‐ 11 buc

Rezervor apă potabilă de 300 mc
Staţie clorinare,
teren aferent 475,00 mp

DC 10A nr. 510 şi nr. 900

DC 10A nr. 26

DC 10A ‐ Grădiniţa Blejoi

Str. Cimitirului

DC 10A nr. 510, vecini:
„N”‐Brătulescu D. „S”‐Str. Şcolii
„E”‐DC10A
„V”‐Bloc locuinţe
DC 10A nr. 510, vecini:
„N”‐Brătulescu D. „S”‐Str. Şcolii
„E”‐DC10A
„V”‐Bloc locuinţe
DC 10A nr. 510, vecini
„N”‐Brătulescu D. „S”‐Str. Şcolii
„E”‐DC10A
„V”‐Bloc locuinţe
DN 1A, vecini:
„N”‐drum Într. Pajişti „S”‐Întrep. Pajişti
„E”‐DN1A şi CF
„V”‐Întrep. Pajişti

DC 10A nr. 508 şi nr. 130
DC 10A nr. 510 şi nr. 132
DC 10A nr. 98 şi nr. 101

Sat Blejoi

Str. Caloteşti nr. 319

1999
1999
1999

1994

1997

1997

1997

1948

1952

1965 ‐ 471,00 mp
1978 ‐ 351,00 mp
1983 ‐ 441,00 mp
1982

‐

1997

‐

‐

‐

37.403.000
205.207.000

481.000.000

61.380.000

313.000.000

924.911.000

656.000
656.000
328.000

‐

15.000.000
85.253.000
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Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
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4
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DRUMURI

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

DRUMURI DE EXPLOATARE

DC 142 ‐ Balastat / L= 0,72 km
DC 355 ‐ Balastat / L=2,21 km
DS 65 ‐ Pământ / L=0,10 km
DS 64 ‐ Pământ / L=0,08 km
DS 20 ‐ Balastat / L=0,07 km
DS 272 ‐ Pământ / L=0,11 km
DS 347 ‐ Balastat / L=0,17 km
DS 321 ‐ Pământ / L=0,03 km
DS 354 ‐ Balastat / L=0,06 km
DS 294 ‐ Pământ / L=0,11 km
DS 246 ‐ Pământ / L=0,13 km
DS 256 ‐ Pământ / L=0,04 km
DS 197 ‐ Pământ / L=0,17 km
DS 455 ‐ Balastat / L=0,22 km
DS 358 ‐ Balastat / L=0,03 km
DS 170 ‐ Balastat / L=0,16 km
DS 503 ‐ Balastat / L=0,12 km
DS 129 ‐ Balastat / L=0,11 km
DS 718 ‐ Balastat / L=0,47 km
DS 717 ‐ Balastat / L=1,00 km
DS 641 ‐ Balastat / L=0,05 km

DEA ‐ Pământ / L=0,82 km
DEA ‐ Pământ / L=0,35 km
DEA ‐ Pământ / L=0,79 km
DEA ‐ Pământ / L=0,72 km
DEA ‐ Pământ / L=0,44 km
DEA ‐ Pământ / L=0,80 km
DEA ‐ Pământ / L=0,80 km
DEA ‐ Pământ / L=0,86 km
DEA ‐ Pământ / L=0,86 km

Tablă / Sc=3 mp ‐ 1 buc

Str. Inului nr. 275‐23 /277‐327
Str. Teleajenului nr. 483‐76/77‐418
Nr. casă 260‐261
Nr. casă 262 ‐263/264‐267
Nr. casă 281‐283/486‐280
Str. înfundată nr. 295‐301
Nr. casă 421‐485
Str. Înfundată nr. 421‐423
Nr. casă 418‐420‐427
Str. înfundată nr. 406‐411/411‐413
Nr. casă 397‐398/398‐405
Str. înfundată nr. 400‐404/404‐405
Str. înfundată nr. 380‐385
Str. Dispensarului nr. 339‐457
Nr. casă 483‐483/428‐428
Str. Stupinei nr. 310‐319
Nr. casă 338‐362/348‐361
Str. Grădinari nr. 236‐239/240‐245
Str. Înfrăţirii nr. 463‐355/490‐511
Str. Ogrăzii nr. 504‐566/640‐503
Nr. casă 573‐536

Satul
PLOIEŞTIORI

T‐8
T‐16 DE 67/53
T‐8 DE 67/134
T‐7 DE 62
T‐2 DE (fără număr)
T‐2 DE (fără număr)
T‐2 DE (fără număr)
T‐2 DE (fără număr)
T‐2 DE (fără număr)

Str. Fabricii ‐ staţia „In”

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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1373
1373

1373
1373

3
4

1371
1371
1371

45
46
47

1
2

1371
1371
1371
1371
1372

40
41
42
43
44

TROTUARE

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Betonat / L=0,72 km (DE 142)
Betonat / L=1,09 km (DC 355)
L=1,42 km (DC 355)
Betonat / L=0,47 km (DS 718)
Betonat / L=0,22 km (DS 455)

DS 1719 ‐ Pământ / L=0,31 km
DS 1582 ‐ Balastat / L=0,17 km
DS ‐ Balastat / L=0,26 km

DS 525/1 ‐ Balastat / L=0,14 km
DS 543 ‐ Pământ / L=0,10 km
DS 1110 ‐ Balastat / L=0,13 km
DS 1130 ‐ Pământ / L=0,25 km
DS 1148 ‐ Pământ / L=0,19 km
DS 613 ‐ Pământ / L=0,12 km
DS 814 ‐ Pământ / L=0,06 km
DS 727 ‐ Pământ / L=0,31 km
DS 1159 ‐ Pământ / L=0,25 km
DS 1205 ‐ Pământ / L=0,18 km
DS 1178 ‐ Pământ / L=0,13 km
DS 1189 ‐ Pământ / L=0,17 km
DS 1223 ‐ Pământ / L=0,35 km
DS 1259 ‐ Pământ / L=0,19 km
DS 1270 ‐ Balastat / L=0,23 km
DS 1402 ‐ Balastat / L=0,23 km
DS 1356 ‐ Balastat / L=0,22 km
DS 1286 ‐ Balastat / L=0,14 km
‐ Pământ / L=0,15 km
DS 1298 ‐ Pământ / L=0,09 km
DS 1326 ‐ Pământ / L = 0,10 km
DS 1525/1 ‐ Balastat / L=0,21 km
DS 1537 ‐ Balastat / L=0,25 km
DS 1539 ‐ Asfaltat / L=0,32 km

Nr. casă 275‐232
Nr. casă 418‐219 şi 177‐87
Nr. casă 511‐77
Nr. casă 463‐355
Nr. casă 378‐386

Între DS 1286 şi DS 1298 nr. 135/137
Nr. casă 127‐144/145‐126
Str. Ciobănaşi nr. 44‐56/644‐566
Nr. casă 33‐47
Între Centura est şi DN 1A
nr. 1‐3 şi675‐683
Nr. casă 683‐688 şi 689‐694
Nr. casă 24‐30 şi 23‐20
Între Centura est şi Rafinăria Vega
nr. 8‐31 ‐ str. înfundată

Str. Nisipuri nr. 221‐226/227‐232
Nr. casă 213‐215
Nr. casă 188‐189
Între DS 1110 şi DS 1159
Între DS 1110 şi DS 1159
Str. înfundată, formată din DS 1110
Str. înfundată nr. 606‐607
Drum din Str. Cimitirului nr. 429, spre câmp
De la nr. casă 187, spre râul Teleajen
Între DS 1159 şi DS 1178
Între DS 1223 şi râul Teleajen
Între DS 1178 şi DS 1259
Între DS 1159 şi DS 1259
De la Căminul cultural, spre râul Teleajen
Nr. casă 87‐171
Între DS 1270 şi DS 1298 nr. 88‐91
Între DS 1270 şi DS 1298 nr.106‐173
Între DS 1356 şi DS 1298

‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

PUŢURI APĂ POTABILĂ
PĂRĂSITE
1
181
2
181
3
181

PUŢURI APĂ POTABILĂ
FORATE
1
181

13172

22

1373

13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172
13172

PODEŢE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5

Puţ părăsit, teren aferent 12 mp
Puţ părăsit, teren aferent 9 mp
Puţ părăsit, teren aferent 12 mp

Puţ adâncime 86,00 m
Teren aferent 16,00 mp

Metalic / L=7,00 m, diam. 0,30

Metalic / L=10,00 m, diam. 0,60
Metalic / L=5,00 m, diam. 0,30
Metalic / L=4,00 m, diam. 0,30
Beton / L=10,20 m, l=1,50 m
Beton / L=8,00 m, l=0,80 m
Beton / L=6,20 m, l=1,20 m
Beton / L=8,00 m, l=0,70 m
Metalic / L=10,00 m, diam. 0,50
Metalic / L=8,00 m, diam. 0,40
Metalic / L=5,00 m, diam. 0,40
Metalic / L=6,70 m, diam. 0,40
Metalic / L=4,00 m, diam. 0,40
Metalic / L=1,30 m, diam. 0,40
Beton / L=5,30 m, l=1,00 m
Beton / L=8,50 m, l=1,20 m
Metalic / L=5,50 m, diam. 0,40
Metalic / L=8,40 m, diam. 0,40
Metalic / L=6,00 m, diam. 0,60
Dale beton / L=7,20 m, l=1,00 m
Beton / L=5,00 m, l=1,70 m
Beton / L=9,00 m, l=0,70 m

Betonat / L=0,16 km (DS 170)

Intersecţia DS 455 cu DS 355 nr. 378
Intersecţie DS 717 cu str. Ogrăzii nr. 616‐617
DS 355 nr. 213

DS 354 nr. 427

Intersecţie DC 355 cu Centura Est
Intersecţie DS 246 cu DC 355
Intersecţie DS 197 cu DC 355
Intersecţie DS 358 cu Centura Est
Intersecţie DS 718 cu Centura Est
Intersecţie DS 455 cu DS 718
Intersecţie DS 305 cu DS 718
Intersecţie DS 717 cu DS 718
Intersecţie DS 727 cu DS 718
Intersecţie DS 65 cu DC 142
Intersecţie DS 129 cu DC 142
Intersecţie DS 814 cu DS 717 şi DS 717
Intersecţie DS 717 cu DS 1525/1
Intersecţie DS 1259 cu DC 355
Intersecţie DC 355 cu DS 1525/1
Intersecţie DS 1537 cu DS 1525/1
Intersecţie DS 1537 cu Centura Est
DC 355 nr. 76‐77
Intersecţie DS 1270 cu DS 1402
Intersecţie DS 1366 cu DS 1270 nr. 106‐171
Intersecţie Centura Est cu str. înfundată
spre Rafinăria Vega
Intersecţie DS 1582 cu str. înfundată
spre Rafinăria Vega nr. 20‐30

Nr. casă 319‐310

‐
‐
‐

1992

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

18.250.000

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public

CIŞMELE

181

137

2

162

162

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371

DRUMURI EXPLOATARE

162

1

REŢEA DISTRIBUŢIE
APĂ POTABILĂ
1
186
CLĂDIRI

137

1

1
1813
INDICATOARE CIRCULAŢIE

4

DEA ‐ Pământ / L=0,46 km
DEA ‐ Pământ / L=0,50 km
DEA ‐ Pământ / L=0,38 km
DEA ‐ Pământ / L=0,89 km
DEA ‐ Pământ / L=0,89 km
DEA ‐ Pământ / L=0,70 km
DEA ‐ Pământ / L=1,53 km
DEA ‐ Pământ / L=0,25 km
DEA ‐ Pământ / L=0,75 km
DEA ‐ Pământ / L=1,00 km
‐ Piatră / L=0,60 km

Grădiniţa Ploieştiori
Sc=134,00 mp, Sd=268,00 mp
Teren aferent 2000 mp
Şcoala Ploieştiori
Sc=614,00 mp, Sd=1077,00 mp
Teren aferent 11200 mp
Cămin Cultural Ploieştiori
Sc=140,00 mp
Teren aferent 1000 mp

Lungime reţea 10,32 km

„Atenţie copii” ‐ 2 buc
„Atenţie copii” ‐ 2 buc
„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc
„Stop” ‐ 1 buc

Cişmea publică ‐ 1 buc.

Puţ părăsit, teren aferent 21 mp

T‐15 DE 87
T‐17 DE
T‐14 DE 85/8
T‐14 DE 85/130
T‐14 DE 85/182
T‐14 DE 85/233
T‐14 DE 85/230
T‐DE (fără număr)
T‐DE (fără număr)
T‐65 şi T‐17 DE 109

DC 355 nr. 537, vecini:
„N”‐DS 641
„E”‐DC 355
„S”‐casă nr. 530 „V”‐casă nr. 572
DC 355 nr.167, vecini:
„N”‐drum local „E”‐Dispensar veterinar
„S”‐Str. Morii
„V”‐DC 355
DC 355, vecini:
„N”‐Protecţia plantelor „E”‐teren arabil
„S”‐DS 1259
„V”‐DC 355

DC 355 ‐ Şcoala Ploieştiori
DC 355 ‐ Grădiniţa Ploieştiori
DS 1525/1 ‐ Intersecţie Centura Est nr. 644
DS 1539 ‐ Intersecţie Centura Est nr.3
DS 718 ‐ Intersecţie Centura Est nr. 463
DS 358 ‐ Intersecţie Centura Est nr. 483

DS 197 nr. 383‐384

DC 142 nr. 326‐327

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

1954

1965

1978

1999
1999
1999
1999
1999
1999

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

148.600.000

614.180.000

325.000.000

656.000
656.000
328.000
328.000
328.000
328.000

‐

‐

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

Domeniu public

11
1371
12
1371
13
1371
14
1371
15
1371
16
1371
17
1371
18
1371
19
1371
20
1371
SECŢIUNEA a II‐a
Bunuri mobile
1
162
*) prescurtări
DC ‐ drum comunal
DS ‐ drum secundar
DEA ‐ drum exploatare agricolă

T‐18 şi T‐20 DE 116
T‐19 DE 117
T‐18 şi T‐19
T‐24 DE 178
T‐24 DE 175
T‐20 şi T‐21 DE 124
T‐17 şi T‐16 DE 107
T‐17 DE 105/113
T‐16 DE (fără număr)
T‐16 DE (fără număr)

Sediu Cămin cultural

DEA ‐ Pământ / L=0,36 km
DEA ‐ Pământ / L=0,35 km
DEA ‐ Pământ / L=0,74 km
DEA ‐ Pământ / L=0,60 km
DEA ‐ Pământ / L=0,73 km
DEA ‐ Pământ / L=0,54 km
DEA ‐ Pământ / L=1,80 km
DEA ‐ Pământ / L=0,50 km
DEA ‐ Pământ / L=0,50 km
DEA ‐ Pământ / L=0,30 km

Bibliotecă (fond carte)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1976

10.726.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Domeniu public

Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

