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RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2021

Gabriel Stefanescu, consilier local la Primaria comunei Blejoi jud. Prahova

Am fost ales consilier local al comunei Blejoi pentru legislatura 
2020-2024. In anul 2021 am avut 12 sedinte ordinare si 2 extraordinare, iar eu 
am participat la toate cu exceptia celei din luna ian 2021 cand am fost bolnav 
de covid.

Consiliul local are in componenta 15 consilieri locali din care 8 sunt PSD, 
3 sunt de la formatiunea Prahova in Actiune, si de la alte partide cate unul. 
Principalele puncte pe ordinea de zi ale sedintelor au fost legate de budget, 
organizare primariei si structurilor subordonate, statul de functii, proiecte de 
investitii.

9 dintre sedintele consiliului local s-au desfasurat on-line din cauza 
masurilor impuse de pandemie.

Am avut mai multe luari de cuvant si am facut interpelari scrise mentionate in 
procesele verbale pe care primarul le trateaza cu indiferenta, bazandu-se ca 
are majoritatea in consiliu, iar consilierii PSD voteaza in bloc impreuna cu 
consilierul PNL inca din anul 2020.

Dintre interpelarile facute mentionez:

1. Lipsa din statul de functii a postului de auditor intern si a celui de 
inginer constructor. Am solicitat infiintarea acestor posturi deoarece 
primaria Blejoi este a treia localitate din judet ca venit anual cumulat pe 
anul 2021 de 29 971 000 lei, respective 5,944 milioane  Euro, volumul 
sectiunii dezvoltare aprobat fiind de 17,965 000 lei (5.593 mii Euro). 
Aceasta suma este f mare si impune angajatea unui inginer constructor 
care sa urmareasca in mod profesional derularea lucrarilor de investitii 
impartite pe 51 de obiective, in principal de constructii, dar si studii de 
fezabilitate. Auditorul intern este persoana care certifica activitatile 
primariei constatand neconformitati sau iregularitati care trebuie 
corectate. La un asemenea budget am considerat necesar angajarea 
unui auditor intern care sa auditeze si activitatea unitatilor subordonate. 
Am fost refuzat categoric de catre primar care considera ca auditul facut 
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de compartimentul asociatiei comunelor din Prahova (ACo.R filiala 
Prahova) este suficient, dar pe anul trecut nu cunosc sa se fi facut vreun 
audit, iar pe site-ul acestei asociatii nu sunt prezentate rapoartele 
auditorilor ceea ce se poate verifica (www.acor.ro/filiale/prahova/). 
Conform standardelor internationale si interne de audit public intern lipsa 
auditului intr-o institutie publica determina acordarea calificativului de 
nesatisfacator pentru sistemul de management si control intern la nivelul 
primariei. 

2. Am solicitat dezvoltarea unor proiecte de investitii cu fonduri 
europene, iar primarul s-a opus vehement desi primaria avea 
posibilitatea, indeplinind conditiile sa deruleze astfel de proiecte care sa 
imbunatateasca conditiile de trai ale locuitorilor comunei cum ar fi 
sistematizarea strazilor si a retelelor de apa, canal, electricitate, 
sistematizarea albiei raului Teleajen. In 16 ani de zile Primaria Blejoi nu 
a accesat fonduri europene pentru dezvoltare, iar multe lucrari de 
investitii si-au dovedit ineficienta perecum asfaltatea unor strazi cu 
straturi suprapuse de material asfaltic ajungand nivelul strazii mai sus 
decat nivelul toruarelor si apropiindu-se de nivelul ferestrelor locuintelor, 
in unele locuri.

3. Multe investitii facute cu costuri mari din banii publici ai primariei 
in anii anteriori, nu si-au dovedit eficienta, dupa cum urmeaza:
- sala de sporturi din satul Blejoi nu aduce venituri primariei si nici nu 
este folosita corespunzator, acum fiind cauza si pandemia, dar nici in 
trecut nu a excelat.
-pista de biciclete care incepe din dreptul sediului primariei Blejoi si 
depaseste putin gardul rafinariei Vega, terminandu-se in niste tufisuri, iar 
pana in oras mai este circa 1,5km. Pe aceasta pista circula 2-3 biciclete 
pe zi.
-statia de epurare din satul Tantareni pusa in functiune de 2 ani nu este 
functionala si a fost predata spre exploatare catre  Hidro Prahova de 
anul trecut care initial a refuzat sa o primeasca punand conditii pe care 
primarul nu le-a prezentat consiliului local.
- sunt peste 10 sensuri giratorii construite pe teritoriul comunei inclusiv 
pe DN1, dar mai ales pe portiunea de drum paralel cu centura orasului 
care leaga zona magazinelor Jumbo Ploiesti cu Leroy Merlin care au 
costat foarte mult (fac aceasta precizare deoarece sensuri giratorii de 
aceeasi marime au fost construite in comunele limitrofe la preturi cu 
circa 50% mai mici), unele sunt neterminate sau cu deficiente de 
constructie. Sensul giratoriu din dreptul cimitirului din satul Ploiestiori pe 
DN1A in loc sa fluidizeze traficul il stranguleaza din cauza unei  o curbe 
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foarte stransa pe care o consider greseala de proiectare, in multe cazuri 
autotrenurile depasesc carosabilul si intra pe acostament sau pe spatial 
verde afectand bordura dar si rotile acestora. 
- pe DN1 A primaria a construit tot din banii publici niste parapeti metalici 
laterali, plasati cand pe partea dreapta cand pe stanga soselei in mod 
aleator de la trecerea cu calea ferata din Blejoi pana la circa 600 m de 
intersectia cu strada Strandului din Ploiesti, acestia neincadrandu-se in 
standardele impuse de normele CNAIR si de cele internationale pentru 
categoria de drum pe care au fost ampplasati, iar drumul este sub 
jurisdictia CNAIR. Inca o investitie nejustificata care creeaza probleme 
cu accesul pe terenurile adiacente proprietate privata ale cetatenilor.Am 
intervenit de mai multe ori solicitatnd primarului sa rezolve problema 
alimentaria cu apa a cetatenilor din nordul satului Blejoi.
- In anul 2020 , in plina campanie electorala acesta a simulat ca 
primaria  foreaza un put de alimentare pentru apa in zona de nord a 
satului Blejoi si a tinut o instalatie de foraj a unei societati comerciale 
circa 4 luni ca sa vada locuitorii ca se lucreaza, iar dupa campania 
electorala a disparut, apoi a angajat o alta lucrare facand alte cheltuieli 
din buget, obiectivul fiind acelasi.
- In imediata vecinatate a statiei de carburanti de langa gara CF din 
Blejoi s-a construit in urma cu 7 ani o piata de legume in care locuitorii 
comunei sau din imprejurimi nu au inchiriat tarabe sau spatii pentru a a 
vinde legume si nici alti comercianti nu au fost interesati, dar primaria a 
cheltuit circa 100000 Euro cu intretinerea si paza pana s-a hotarat sa se 
concesioneze terenul. In consiliul local in raportul prezentat de primar ni 
s-a nominalizat o firma interesata, dar facand verificari sumare am 
constat ca acea firma nu exista, in schimb s-a concesionat terenul 
pentru construirea unui magazin Mega Image. Am solicitat explicatii 
primarului, dar pana la aceasta data nu mi s-a dat un raspuns.
-Am mai propus crearea unei centuri verzi in jurul Ploiestiului si pe 
malul Teleajenului in zona limitrofa dintre com Blejoi si Ploiesti in care sa 
planteze copaci, dar nu a interest pe nimeni desi se putea realiza un 
proiect finantat din fonduri europene, mai ales ca zona este foarte 
poluata din cauza rafinariilor din zona.

4. Activitatea de management si control intern din primarie nu 
respecta standardele in vigoare nesesizandu-se disfunctii, in primul 
rand pentru ca nu are angajat un auditor, iar consiliul local nu este 
informat despre problemele majore ale primariei. Concluzia mea este ca 
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anumite decizii se iau in afara primariei si dupa caz, in funcie de 
interesele primarului se aduc la cunostinta consiliului local si se aproba.
 In decursul ultimilor 16 ani in primarie au fost angajate rude, cunostiinte 
si prieteni apropiati ai primarului, astfel sefa biroului financiar 
contabilitate este sora sotiei primarului. S-a creat astfel un sistem de 
relatii si interese care graviteaza in jurul primarului si este greu de lucrat 
ca si consilier local intr-un astfel de mediu, accesul la informatii necesare 
si normale pentru a lua decizii corecte si documentate este foarte dificil. 
La fel se poate spune si despre compartimentul juridic, compartimentul 
protectie sociala, cadastru, investitii in care relatiile normale care ar 
trebui sa fie dintr-o institutie publica nu exista, dar si in unitatile 
subordinate primariei, prioritare fiind relatiile de rudenie.

5. Am solicitat consiliului local ca la negocierea si incheierea unor contracte 
de investitii sau de achizitii sa asiste si 2 consilieri locali deoarece 
negocierile, amendamentele la contracte se fac in cea mai mare parte 
de catre primar. Acest demers a ramas fara rezultat.

6. Am constat si am sesizat in consiliu ca la convocarea sedintelor ordinare 
si extraordinare nu se respecta termenele stabilite prin regulamentul de 
organizare si functionare al consiliului local de 3 si 5 zile fapt care nu 
permite consilierilor locali o documentare si analiza a documentelor 
supuse aprobarii si la repetatele mele luari de cuvant *pe acest subiect 
nu s-a corectat modul de convocare al sedintelor si respectarea 
prevederilor regulamentului.

7. Am facut mai multe interpelari privind prezentarea unor rapoarte si 
documente care sa fie concludente pentru formarea unei opinii corecte 
despre materialele aflate pe ordinea de zi si am ajuns la concluzia ca 
primarul impreuna cu secretarul primariei procedeaza in aceasta 
maniera pentru a limita sau ingradi accesul la o informare complete 
despre materialele supuse aprobarii consiliului local. Cei 8 consilieri PSD 
aproba materialele fara nici o obiectie, in schimb eu si alti doi consilieri 
locali au mai facut observatii si obiectii la modul in care ne sunt 
prezentate materialele de sedinta, pentru unele nefiind timp de analiza.

8. In functionarea primariei am constat ca s-au creat niste moduri de lucru 
in care se folosesc bani publici fara transparenta si un control riguros  
ceea ce creeaza suspiciuni rezonabile de coruptie cum sunt finantarea 
clubului local de fotbal care activeaza in divizia B si care are numai trei 
jucatori cu domiciliul in Blejoi, iar cheltuielile sunt mai mari decat ale 
scolilor si gradinitelor. Sponsorizeaza cele doua parohii din comuna cu 
sume insemnate, iar acestea nu intra sub incidenta controlului statului, 
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banii putand lua orice destinatie. Legat de biserica este cunoscut ca in 
timpul campaniei din anul 2020 preotii au organizat o actiune de 
ajutorare a enoriasilor la care a participat si primarul, politia locala si au 
dat cadouri unor locuitori.

9. Atasez la acest raport  scrisoarea adresata primarului si consilierilor 
locali nr.14146/14/7/2021(Anexa 1) prin care am sesizat mai multe 
nereguli incepanad de la managementul defectuos la nivelul primariei, la 
convocarea si desfasurarea sedintelor consiliului local si altele  la care 
am primit un raspuns cu adresa nr. 14146/29 septembrie 2023 (Anexa 2) 
pe care il apreciez ca dispretuitor si iresponsabil din partea primarului 
pentru ca pe doua pagini imi prezinta legislatia care sta la baza activitatii 
primariei ca si cum eu as fi venit din alta tara si nu cunosc legile. In al 
doilea rand a gresit anul din data raspunsului si prezinta neadevaruri 
cum este mentiunea ca “statia de epurare functioneaza” sau date 
trunchiate si care nu raspund solicitarilor mele. La alte puncte imi 
recomanda sa studiez site-urile unor institutii ca sa aflu cine reprezinta 
primaria in instantele de judecata in diferite cauze s.am.d. Precizez ca 
raspunsul l-am primit dupa 77 de zile, incalcand termenul de 30 de zile 
impus de art.8 din OG nr. 27/2002 prin care institutia este obligata sa 
raspunda la petitiile cetatenilor, iar eu sunt consilier local.

10. In decursul anului 2021 am inaintat primarului si consiliului local 
interpelarile din anele 3 si 4 la acest raport, in care am sesizat o serie de 
aspect in activitatea primariei si a consiliului local, de multe ori ni se 
transmit date incomplete sau eronate, pe care consilierii din echipa 
primarului le aproba, dovada ca nu le studiaza, unii necunoscand ce 
voteaza de fapt si nu solicita explicatii in sedintele de consiliu. In plus, la 
aceste interpelari primarul sau secretarul general nu imi raspund desi 
sunt obligati prin codul administrativ sa dea curs acestor acte.   

11. In acea interpelare adresata consiliului local si in special primarului 
mai solicitam periodic compartimentele din primarie sa prezinte rapoarte 
de activitate si sa informeze consiliul local despre modul in care isi 
indeplinesc atributiile. Primaraul m-a atacat cu jigniri in consiliul local ca 
eu prin aceasta incarc activitatea aparatului de lucru al primarie, initial a 
refuzat. Mentionez ca rapoartele lunare de activitate ale functionarilor 
publici ai primariei trebuie sa stea la baza acordarii salariilor si a 
evaluarilor profesionale la sfarsitul anului, deci sunt activitati normale, nu 
peste sarcinile din fisa postului.
Asa cum am mai aratat in acest raport, principiul transparentei in 
activitatea  decizionala a primariei nu se respecta, desi este stabilit 
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prin Codul Administrativ, fapt care rezulta si din modul in care s-a 
raspuns la sesizarile subsemnatului.

Primarul desfasoara un model original de management la nivelul 
primariei, are un stil de lucru discretionar si dictatorial, nedemocratic 
bazandu-se pe faptul ca partidul sau detine majoritatea in consiliul local 
incercand sa subordoneze consilierii locali, altii decat cei din 
partidul pe care il conduce la nivel local, contrar prevederilor art. 85 
(2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

 Intocmit,
Gabriel Stefanescu


