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PROCES VERBAL 
Al ședinței ordinare a Consiliului Local din data  

de 22.07.2021 
 

    Consiliul Local al comunei Blăjani a fost convocat în ședință ordinară de 
Primarul comunei Blăjani prin dispoziția nr. 61/15.07.2021 

 
Ordinea de zi a ședintei a fost adusă la cunostința publică, prin afișare la 

sediul Primăriei.  
Consilierii locali au fost înstiințați și li s-au înmânat toate materiale 

necesare studierii proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 
Procesul verbal de al ședinței din data de 10.06.2021 a fost afișat în mod 

vizibil la avizierul și pe site-ul primăriei pentru a fi studiat în vederea formulării 
eventualelor contestații la conținutul acestuia. 

La ora începerii ședintei sunt prezenti: 7 consilieri in funcție din totalul de 
9, Mihaiu Mirela - secretarul general al comunei și domnul Ispas Gheorghe – 
primarul comunei Blăjani. Domnul Ioniță Iulian anunțând în scris că nu poate fi 
prezent din motive personale, iar domnul Maftei Augustin este în concediu de 
odihnă și este plecat din localitate. 

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședintei anterioare, 
care se aprobă în unanimitate de voturi. 

Domnul Ioniță Iulian a înștiițat în scris, prin adresa înregistrată la 
Primăria Blăjani cu nr. 1383/ 20.07.2021 faptul că nu poate fi prezent la ședința 
convocată pentru data de 22.07.2021, invocând motive personale. Având în 
vedere că domnul Ioniță Iulian este președinte de ședință și a fost ales pentru 
perioada mai-iulie 2021 prin H.C.L. nr. 13/ 2021, deoarece nu își poate exercita 
atrbuțiile acestei funcții, iar în lipsa unui președinte nu este posibilă 
desfășurarea ședinței, domnul primar Ispas Gheorghe propune introducerea pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada iulie - septembrie 2021. 

Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se votează cu unanimitate 
de voturi de către consilierii prezenți. Astfel, ordinea de zi modificată este: 

         1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Blăjani. 
- inițiator: Ispas Gheorghe – primarul comunei Blăjani 
         2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “APĂ 
SALUBRIZARE - BLĂJANI”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
BLĂJANI, judeţul BUZĂU. 
  - inițiator: Ispas Gheorghe – primarul comunei Blăjani; 
         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii 
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administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, 
între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și 
autorităţile publice judeţene. 
- inițiator: Ispas Gheorghe – primarul comunei Blăjani; 
        4. Diverse: 
       - Raport privind activitatea desfășurată de asistentul personal al persoanei 
cu handicap grav pe semestrul I anul 2021, prezentat de doamna Crăciun 
Iuliana, inspector în cadrul Compartimentului asistență socială și resurse 
umane. 

Domnul primar dă citire următoarelor proiecte:  
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local Blăjani. Domnul consilier Alexandru Nicu îl propune pe 
domnul consilier Negoiță Mihai. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot și 
se aprobă în unanimitate. 

 2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “APĂ 
SALUBRIZARE - BLĂJANI”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
BLĂJANI, judeţul BUZĂU. Domnul primar Ispas Gheorghe prezintă 
organigrama noului serviciu și pașii care vor fi urmați ulterior pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare. Domnul Suflea Dănuț întreabă care 
este minimul de personal cu care poate funcționa serviciul, iar domnul primar 
precizează că se are în vedere angajarea unui șef serviciu, instalator și șofer, 
acestea din urmă posibil  să fie prevăzute cu normă parțială de lucru. Domnul 
consilier Suflea întreabă și care va fi sursa de finanțare, iar domnul primar 
răspunde că serviciul se va autofinanța și că probabil se va modifica tariful 
pentru apă și se va introduce și un tarif pentru salubritate. Nemaifiind alte 
propuneri și amendamente, proiectul se supune la vot și se aprobă în 
unanimitate. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între 
acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile 
publice judeţene.Pentru că nu sunt formulate amendamente, proiectul a fost 
supus la vot și aprobat în unanimitate. 

4. Diverse.  
Doamna Crăciun Iuliana, inspector în cadrul Compartimentului asistență 

socială, resurse umane prezintă Raportul privind activitatea desfășurată de 
asistentul personal al persoanei cu handicap grav pe semestrul I anul 2021, 
raport pe care consilierii îl iau la cunoștință și nu formulează obiecții. 

Domnul primar Ispas Gheorghe prezintă consilierilor situația furnizării 
apei potabile în comună și precizează că, din cauza secetei și a lipsei pânzei 
freatice, cele 4 foraje nu pot face față consumului. Forajele nu sunt de capacitat 
mare, consumul este mare din cauza caniculei și a necesarului pentru irigarea 
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culturilor agricole, astfel că a fost nevoie de restricționarea furnizării apei 
potabile. Astfel, s-a hotărât la nivelul executivului ca apa să fie furnizată în 
zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică pentru ca în zilele în care este oprită 
aceasta să se poată acumula în bazine. Domnul Șerban Ionuț propune să se ia în 
calcul curățarea și clorinarea fântânilor de pe raza comunei, ca sursă alternativă, 
iar domnul primar precizează că se va ocupa de acest lucru. De asemenea, 
domnul consilier Șerban Ionuț întreabă care este capacitatea bazinelor, raportată 
la consumul populației. 

Domnul Ion Lucian Marius precizează că s-ar fi putut găsi o sursă 
alternativă de apă dacă, în urmă cu mai mulți ani, comuna s-ar fi racordat la 
canalul de aducțiune de la Cireșu, acest lucru nemaiputând fi posibil în prezent. 

Domnul Ion Lucian Marius precizează că în punctul Corneanca de Sus nu 
mai funcționează iluminatul public, iar domnul Alexandru Nicu spune că a 
existat o supratensiune în rețea și că se va ocupa de rezolvarea problemei. 

Domnul Șerban Ionuț aduce din nou în discuție amenajarea și reparațiile 
necesare la terenul de fotbal, iar domnul primar propune mobilizarea pentru 
săptămâna viitoare, pentru tunderea gazonului, reparații și activități de înscriere 
a echipei de fotbal în Liga a 5-a. 

Domnul primar Ispas Gheorghe mai precizează că s-a închiriat un 
autogreder pentru repararea drumurilor agricole și balastate și a șanțurilor de 
scurgere și solicită consilierilor să precizeze în ce puncte este nevoie să se mai 
intervină. 

Domnul Negoiță Mihai solicită ca prin aparatul de specialitate să se facă 
o adresă către societatea Telekom prin care să i se solicite acesteia revizuirea 
rețelei începând din strada Principală – teren de fotbal către satul Băiești, 
comuna Cernătești, unde sunt mai mulți stâlpi din lemn căzuți. 

Se mai discută despre semnalul GSM al firmelor de telecomunicații și se 
precizează că societatea RDS&RCS intenționează să monteze un releu pe un 
teren privat a cărui situație nu este clarificată de către moștenitori. De asemenea, 
se discută despre stadiul lucrărilor de cadastru sistematic. Referitor la siguranța 
rutieră, domnul Șerban Ionuț sesizează dispariția unui indicator rutier în zona 
Antonescu. 

   Epuizându-se problemele de la ordinea de zi și nemaifiind alte subiecte 
de discutat, ședinta a luat sfârșit, drept pentru care s-a încheiat prezentul 
procesul verbal într-un singur exemplar. 

 
                               Președinte de ședință,                                            Secretar general, 
                                  NEGOIȚĂ MIHAI                                           MIHAIU MIRELA 

 


