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PROCES VERBAL 
 
 Incheiat azi 27 iulie 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Blajel. 

Sedinta incepe la ora 17.00. 

 
Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei Primarului nr.177/2016 si a Convocatorului 

inregistrat sub nr. 2841/22.04.2016. 
Convocarea s-a facut prin trimiterea convocatorului fiecarui consilier care a semnat pentru 

primire si de asemenea prin afisarea la sediul Primariei. 

Sunt obiectii in legatura cu convocarea? Constat ca nu sunt. 

 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Sedinta este statutara, fiind prezenti 10 consilieri din totalul de 10 consileri in functie. 

 

La sedinta participa , primarul comunei Marginean Marius , d-na Manica Ana – contabila primariei, 

Sorin Costache – inspector. 

 

Ordinea de zi s-a suplimentat cu un .pct si anume “Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de 

functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajel “. 
 

Consiliul local a fost de acord in unanimitate cu  suplimentarea ordinii de zi. 

 

Urmeaza desemnarea presedintelui de sedinta. 
 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Tinand cont de evidenta consilierilor locali in ordine alfabetica, urmeaza dl Fagadar Ioan.  

Sunt si alte propuneri? Constat ca nu si supunem la vot aceasta propunere. 

 

Consiliul adopta in unanimitate hotararea care primeste numarul 7/40/2016. 
 
Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Da citire ordinii de zi.Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi impreuna cu punctul 

suplimentar. 

 

Se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25 iunie 2016. Nu au fost facute obiectii cu 

privire la acest proces verbal. 

Se supune aprobarii consililiului local, se adopata in unanimitate. 

 

 

 



Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Trecem la pct.3 si 4 de pe ordinea de zi. 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Aceste pct. nu pot fi puse in discutie deoarcece d-l Roman Toader lipseste motivat, fiind internat in 

spital, urmand ca depunerea juramantului sa se faca intr-o sedinta ulterioara. 

 

Se trece la pct.5 din ordinea zi si anume proiect de hotarare privind  aprobarea contului de 
executie a bugetului sectiunii de functionare sia sectiunii de dezvoltare la adata de 30.06.2016. 
 
Se prezinta de catre dl primar Marginean Marius,  expunerea de motive si raportul privind acest pct. 

inregistrat sub nr.2855/22.07.2016.  
 

D-na contabil  Manica Ana prezinta anexa nr.1 privind contul de executie a bugetului local – sectiunea 

de functionare  si anexa nr.2 privind contul de executie a bugetului local sectiunea de dezvoltare trim.II 

2016, care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 
Dl Moldovan Mircea – consilier 
Din cate stiu lucrarile la str. Morii s-au executat anul trecut de ce s-a platit anul acesta. 

 
D-na contabil  Manica Ana 
Acesta investitie nu a fost achitat in intregime anul trecut, doar partial, anul acesta s-a achitat diferenta 

dupa efectuarea receptiei.La fel este si cu plata bransamentelor, s-a reusit deabia anul acesta plata 

acestora, dupa un contract incheiat anul trecut. 

 

Dl Moldovan Mircea – consilier 
Cate camere de supraveghere s-au instalat pentru ca mi se pare ca e prea mare suma platita? 

 

D-na contabil  Manica Ana 
In total sunt 15 camere, dar nu e vorba doar despre camerele in sine ci este vorba de tot sistemul  de 

supraveghere. 

 

Costache Sorin – inspector primarie 
As vrea sa intervin si eu scurt si sa va aduc la cunostiinta faptul ca acesta investie cu camere de 

supraveghere si-au scos banii, deoarece s-a reusit prinderea unor infractori prin intermendiul acestora. 

Au fost discutii legate de incasarea baniilor pentru serviciul de paza, banii care au fost folositi tocmai 

pentru achizitionarea acestor camere. 

 

Vandor Cosmin – consilier 
Nu mi se pare normal sa platesc paza , care inseamna oferirea unui serviciu, iar camerele sunt deja o 

investitie. Mie mi se pare ca este o deturnare de fonduri aici. Eventual acesti bani sa fi fost folositi 

pentru intretinerea camerelor , nu pentru achizitionarea lor. 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
A fost vorba de un regulament de incasarea acestei taxe speciale destinate ulterior achizitionarii acestui 

sistem, aprobat la aceea data prin hotarare consiliu local. 

 

Manica Ana  - contabil 
Taxa acesta nu se mai incaseaza de ceva timp. Deocamdata mentenanta pentru acest sistem este 

gratuita dar ulterior va trebui eventual perceputa o taxa in acest sens. Oricum cred ca au scazut si 

numarul infractiunilor de cand sunt aceste camere. 

 

Marginean Marius - primar 
Pentru a creste eficenta acestui sistem va trebui ca pe viitor sa mai montam inca cateva camere, chiar si 

in Paucea. Va trebui sa solicitam totodata un raport Politie din comuna, pentru a vedea nivelul de 



infractionalitate, comparativ cu anii in care nu era acest sistem de supraveghe, si acum. Probabil in 

urmatoarea sedinta o sa facem o invitatie in acest sens. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
As vrea sa stiu despre suma de bani platita Ocolului Silvic si daca acest contract se poate renegocia 

pentru ca mi se par prea mari tarifele percepute in comparatie cu alte ocoale private, de exemplu. 

 
Manica Ana  - contabil 
Din cate am inteles d-l primar urmeaza sa ii cheme la discutii pe sefii celor doua ocoale care ne 

administreaza padurile. Pentru acest tarif perceput s-a facut un calcul, intre venituri si cheltuieli, facut 

de catre cei doi admnistratori. Masa lemnoasa se exploateaza dupa un amenajament silvic, prin 

licitatie. Din suma obtinuta prin licitatie, se plateste impadurirea, plata paznicilor forestieri, precum si 

alte cheltuieli. Ei ne aduc la inceput de an un buget de venituri si cheltuieli. Oricum incasarile sunt mai 

mari decat cheltuielile efectuate. 

 

Costin Nicolae – consilier 
Din cate cunosc eu si la Bazna au cerut oferte si de la alte Ocoale private. 

 
Marginean Marius – primar 
Se poate sa vina altii care presteaza aceleasi servici la preturi poate mai mici. Dar urmeaza sa am o 

discutie cu sefii celor doua ocoale sa vedem ce mai putem negocia. 

 

Hancu Gheorghe  
In legatura cu tarifele pentru valorificarea masei lemnoase, ocolul sivic vine cu propunere dar noi nu 

putem cobora sub acest tarif deoarece exista un regulament in acest sens. 

 

Marginean Marius – primar 
In sedinta urmatoare o sa-i chemam pe sefii celor doua Ocoale. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Pe ce buget de dezvoltare ne putem baza in urmatoarele 6 luni. 

 

Manica Ana  - contabil 
Bugetul este cel pe care l-am prezentat prin acest cont de executie. Sunt banii sa putem platii pentru 

baza sportiva de exemplu, dar daca dvs doriti folosirea acestor bani pentru alta investitie se poate face 

o rectificare de buget. 

 

Marginean Marius – primar 
Chiar am avut o discutie in acest sens cu d-na contabil in vederea rectificarii bugetului si plata investiei 

de alimentarea cu apa – extindere, lucrare contractata anul trecut, ce presupune subtraversarea cu 

conducta de apa si legarea de conducta ce merge la Bazna de la Medias. Am avut o discutie cu 

reprezentantii Apa Tarnavei Mari si le-am solicitat sprijunul in acest sens si predarea acestui sistem de 

alimentare cu apa si canal catre ei. 

 

Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Mai sunt si alte intrebari? Constat ca nu sunt. 

Se supune la vot acest proiect de hotarare. Consiliul Local Local a aprobat in unanimitate acest pct din 

ordinea de zi in unanimitate, hotararea primind nr.8/41/2016. 
 

Se trece la pct. urmator din ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind numirea 
reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Blajel. 
 
Se prezinta proiectul de hotarare si  raportul inregistrat sub nr.2859/22.07.2016 cu privire la 
acest proiect de hotarare. 
 



Consilierii locali sunt invitati sa faca propuneri cu privire la persoana care va reprezenta 
Consiliul Local in Consiliul de Administratie a Scolii Blajel. 
 
Costin Nicolae – consilier 
Eu il propun pe d-l Moldovan Mircea. 
 
Mai sunt si alte propuneri? 
 
Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Mai sunt si alte propuneri? Constat ca nu si supunem la vot acest proiect de hotarare cu propunere 

facuta. 

Consiliul Local aproba in unanimitate proiectul de hotarare cu propunerea facuta in unanimitate , 

hotararea primind nr.9/42/2016. 
 
Se trece la pct.7 din ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind desemnarea unei 
persoane care sa reprezinte Primaria Comunei Blajel la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara “Econord Sibiu”. 
 

Se prezinta proiectul de hotarare si  raportul inregistrat sub nr.285822.07.2016 cu privire la acest 

proiect de hotarare. 

 

Nu s-au inregistrat alte inscrieri la cuvant si s-a supus aprobarii consiliului local acest proiect de 
hotarare, s-a adoptat in unanimitate hotararea nr.10/43/2016. 
 
Se trece la pct 8 din Ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor 
care sa participe la alegerea delegatului satesc in satul Romanesti. 
 
Se prezinta proiectul de hotarare si raportul inregistrat sub nr.2860/22.07.2016 cu privire la acest pct. 

din ordinea de zi. 

 

Consilierii locali sunt invitati sa faca propuneri cu privire la reprezentantii Consiliului Local in 

Adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc in satul Romanesti. 

 

Propunerile facute au fost  d-l Vandor Cosmin si d-l Fagadar Ioan. 

Se supun la vot aceste propuneri , iar Consiliul Local aproba in unanimitate, hotarare primind 
nr.11/44/2016. 
 
Se trece la pct.9 din Ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul 
local privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate in Comuna Blajel. 
 
D-l Sorin Costache prezinta raportul inregistrat sub nr.2856/22.07.2016 si regulamentul care face parte 

integranta din proiectul de hotarare. 

 
Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Mai sunt si alte intrebari? Constat ca nu sunt. 

Se supune la vot acest proiect de hotarare. Consiliul Local Local a aprobat in unanimitate acest pct din 

ordinea de zi in unanimitate, hotararea primind nr.12/45/2016. 
 
Se trece la pct 10 din Ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind reorganizarea 
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al Comunei Blajel si a Centrului Operativ 
pentru Situatii de Urgenta cu activitate temporara al Comunei Blajel, judetul Sibiu aprobat prin 
HCL nr.40/2009. 
 



Se prezinta proiectul de hotarare si  raportul inregistrat sub nr.2862/22.07.2016 intocmit de seful  

SVSU din cadrul primariei Blajel  a  precum si anexele nr.1 privind Componenta CLSU Blajel si anexa 

nr.2 cu componenta Centrului Operativ al CLSU. 

  

Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Mai sunt si alte propuneri? Constat ca nu si supunem apobarii proiectul de hotarare astfel cum a fost 

prezentat. Consiliul Local adopta in unanimitate hotararea care primeste nr.13/46/2016. 

 
Se trece la pct.11 din Ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind revocarea HCL 
nr.33/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1197/22.04.2015 prin Act 
Aditional. 
 
Se prezinta raportul nr.2861/2016 intocmit de compartimentul administratie publica, juridic contencios 

din aparatul de specialitate a primarului comunei Blajel, cu privire la acest proiect de hotarare. 

 

Costin Nicolae – consilier 
Era bine daca nu ajungea acesta hotarare la prefectura, ca sa trebuiasca revocata acum. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest proiect de hotarare, iar 

consiliul local adopta in unanimitate, hotararea nr.14/47/2016. 
 
Se trece la pct.12 din Ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 
contractului de inchiriere nr.1197/22.04.2015 prin Act aditional. 
 
Se prezinta proiectul de hotarare si raportul inregistrat sub nr.2865/2016 cu privire la acest proiect de 

hotarare. 

 

Horhoi Romanut – consilier 
Cat este chiria pentru aceast teren inchiriat? 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Suma platita pentru chirie este de 120/luna. 

 

Horhoi Romanut – consilier 
Atata timp cat este un venit la bugetul local, iar chiriasul isi achita la zi aceasta suma eu sunt de acord. 

 

Dl Fagadar Ioan– presedinte de sedinta 
Nu au mai fost si alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest proiect de hotarare. 

 

Hotararea a primit 4 voturi “pentru” ( Hancu Gheorghe, Vandor Mihai, Horhoi Romanut. 

Fogorosi Stefan) si 6 voturi “impotriva”, ca urmare acesta hotarare nu a intrunit numar necesar de 

voturi pentru a fi adoptata. 

 

Se trece la pct suplimentar de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea 
Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel. 
 

Se prezinta proiectul de hotarare in foma initiala si raportul in registrat sub nr.2857/2016 elaborat de 

compartimentul financiar contabil, resurse umane. 

 

Marginean Marius – primar 
Vom avea in curand un asistent medical comunitar, pe langa serviciile medicale oferite pana acum. 

Am avut  deasemenea o discutie cu directorul DSP Sibiu si am solicitat inca un medic de familie in 

comuna, pentru desfasurarea in bune conditii a serviciilor medicale oferite cetatenilor. 

 

 



Costin Nicolae – consilier 
Pana la urma tine de optiunea fiecarui cetatean in parte, care daca nu doreste sa treaca la alt medic de 

familie, este optiunea lui. 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Va trebui asigurat in acest sens si un spatiu unde celalalt medic sa isi desfasoare activitatea  medicala 

in bune conditii, deoarece spatiul dispensarului uman este deja inchiriat actualului medic, care plateste 

chirie pentru spatiul respectiv. 

 
Marginean Marius – primar 
Cabinetul medical este compus din doua camere, unde pot astfel sa isi desfasoare activitatea doi 

medici. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct din ordinea zi iar consiliul 

local a adoptat in unanimitate hotararea nr.15/48/2016. 
  

Se trece la ultimul pct. din ordinea de zi  si anume intrebari, interpelari, diverse. 
 
Se aduce la cunostiinta Consiliului Local cererea d-lui Bardoczi Tibor, domiciliat in Medias si se 

prezinta decizile civile anexate acestei cereri prin care se solictata recunoasterii dreptului de 

proprietate asupra intregii suprafete de teren de 1818 mp, inscrisa in CF nr.100924, nr.top 80 A1, unde 

Statul roman figureaza cu o cota de ½ din intrega suprafata. 

 

Marginean Marius – primar 
Eu nu pot sa imi asum acesta raspundere sa merg sa semnez asa ceva in fata unui notar public, in 

favoarea d-lui Bardoczi , partea de ½ a Statului roman .Atata timp cat Suciu Ioan nu a fost  nici el 

proprietar pe intreaga suprafata si nici nu a facut nici un demers in acest scop prin Legea 18//1991 , 

atunci nu ii da dreptul nici petentului la acesta suprafata de teren. Daca sentinta amintita ii dadea acest 

drept atunci o putea face de acum 17 ani de la data acestei decizii. 

 
Costin Nicolae – consilier 
Am o solicitare primita de la un cetatean din localitate cu privire la un sant despartitor, dintre el si 

vecin care nu s-a mai curatat de cativa ani, si la fiecare ploaie ii inunda. 

 

Hancu Gheorghe – consilier 
Acest sant exista si pe harta si va trebui curatat. 

 

 

 
 

Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa. 
Sedinta  se termina la ora 19.05 

 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta                                          Secretar delegat 
Fagadar  Ioan                                                                                  Aldea Ioana 

 
 
 
 

 


