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PROCES VERBAL 
 
  

Incheiat azi 20 martie 2017 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Blajel. 

Sedinta incepe la ora 16.30. 

Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei Primarului nr.106/2017 si a Convocatorului 
inregistrat sub nr. 1313/28.03.2017 

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. 

 
Manica Ana – secretar delegat 

Sedinta este statutara, sunt  prezenti 11 consilieri din totalul de 11 consileri in functie lipseste 

d-l Horhoi Nicolae –delegat satesc. 

 

La sedinta participa , primarul comunei Marginean Marius, d-l  Bocioanca Ovidiu - director de la 

Scoala Gimnaziala Blajel, d-na doctor Borcea Paula de la cabinetul medical precum si o parte din 

angajatii Primariei Blajel. 

 
Sunt obiectii legate de procesul verbal al sedintei ordinare din data de 15 februarie 2017? 

Nu au fost si s-a supus aprobarii consiliului local  procesul verbal si s-a adoptat in unanimitate. 

 

Sunt obiectii legate de procesul verbal al sedintei de indata din data de 15 martie 2017. 
Nu au fost si s-a supus aprobarii consiliului local  procesul verbal si s-a adoptat in unanimitate. 

 

 
Urmeaza desemnarea presedintelui de sedinta. 
 

Manica Ana – secretar delegat 
Avand in vedere ca d-l Vandor Mihai a fost ales presedinte de sedinta in prima sedinta din luna martie 

2017, propunem ca tot el sa fie ales presedinte si pentru sedinta de azi? Sunt si alte propuneri? 

 
Nu au fost si s-a supus aprobarii acesta propunere, adoptandu-se Hotararea nr.18/2017 in 
unanimitate. 
 
Vandor Mihai– presedinte de sedinta 
Da citire ordinii de zi. Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi  

 

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 
propriu de venituri si cheltuieli al comunei Blajel pe anul 2017. 



 

Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.1168/17.03.2017 intocmit de    
compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Blajel. 
 
 Au fost discutii referitoare la repartizarea prevederilor bugetare pe anul 2017 si despre 
necesitatea angajarii unei firme de paza, platita din bugetul local alocandu-se in acest sens , in 
prima faza pe 6 luni , suma de 35.000 lei, fara instituirea unei taxe in acest sens. Tot Consiliul 
Local a fost deacord cu acesta propunere. 
 
D-na doctor Borcea – medic de familie 
Legat de acest subiect, zilele astea m-am confruntat cu o problema si anume de faptul ca unele dintre 

persoanele din acest grup nu au acte de de identitate. Sunt copii care s-au nascut si timp de 20 de ani 

nu au avut acte si au ajuns sa nasca  si ei la randul lor si nu au putut sa le faca la randul lor copiilor lor 

acte.Trebuie gasite solutii pentru ca oamenii acesti a sunt o problema. 

 

Marginean Marius – primar 
 Tocmai deasta, tinand cont  de  problemele cu care ne confruntam zilnic legate de grupul de tigani , 

“Banei”, s-a hotarat angajarea unei firme de paza si protectie, poate reusim sa fcem ceva cu ei. Vrem 

sa facem deasemenea un raport, dupa un an de zile de cand li s-au dat containerele de sus , si sa aratam 

starea deplorabila in care se afla acum. 

 

Vandor Maria – asistent social 
Azi dimineata am fost la ei, si vom  incerca sa mergem toata saptamana, sa ne facem timp in acest 

sens,  ca sa trimitem copiii la scoala, pentru ca si asta este o mare problema. Astfel ar avea o ocupatie, 

parintii sa merga la munca , cat de cat iar daca nu sa stea acolo sus la ei, sa nu mai stea prin sat. Alta 

chestiune este a celor care stau aici si nu domiciliul aici. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aparobarii Consiliului Local acest pct. din ordinea de zi 

adoptandu-se in acest sens in unanimitate de voturi Hotararea nr.19/2017. 

 

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea executiei 
bugetului local – sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare la data de 31 decembrie 
2016. 
 
Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.1169/17.03.2017 intocmit de 
compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Blajel. 
 
Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului Local acest pct. din ordinea de zi 

adoptandu-se in acest sens in unanimitate de voturi Hotararea nr.20/2017. 
 
Se trece la pct.6 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea Programului 
anual al achizitiilor publice 2017. 
 
Se citeste raportul de specialitate inregistrat sub nr.1170/17.03.2017 intocmit de compartimentul 
de specialitate din cadrul apartului de specialitate al primarului com. Blajel, precum si Program 
anual achizitii publice 2017. 
 
Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului Local acest pct. din ordinea de zi 

adoptandu-se in acest sens in unanimitate de voturi Hotararea nr.21/2017. 
 

 

 

 



Se trece la pct. urmator de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind transformarea unui 

post contractual ca urmare a promovarii examenului precum si modificarea Statului de functii a 

personalului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Blajel. S-a citit deasemenea raportul de 

specialitate inregistrat sub nr.1124/14.03.2017. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului local , adoptandu-se in acest sens 

Hotararea nr.22/2017, in unanimitate. 
 
S-a trecut la pct urmator de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind instituirea unei taxe 

speciale pentru intretinerea si monitorizarea sistemului de apa-canal in comuna Blajel pana la predarea 

acestuia operatorului regional Sc Apa Tarnavei Mari”Sa. 

 

Se citeste raportul de specialitate inregistrat sub nr.1162/16.03.2017 intocmit  de d-l Costache 
Sorin si d-l Manica Teodor avizat de d-l Primar Marius Marginean. 
 
Marginean Marius – primar 
In urma citirii contoarelor s-a constat faptul ca unele dintre ele nu erau sigilate, si o mare cantitate de 

apa nu a putut fi contorizata. Pana la 31 martie  2017 va fi 2 lei iar de la 1 aprilie 2017  taxa va fi de 4 

lei, fiind inclus si canalul. Ce trebuie sa plateasca cetatenii din urma vor plati cand pot, asta nu va fi o 

problema. 

Toata lumea va fi obligata sa se racordeze atat la apa cat si la canal, pentru ca va trebui sa functioneze 

si statia de epurare. Nu consideram ca este o taxa mare. 

 

D-l  Costache Sorin - inspector 
Exista si o hotarare a consiliul local care prevede ca orice racordare  fara autorizatie fara instiintarea 

primariei la sistemul de apa-canal se pedepseste cu amenda si este deasemenea si o infractiune. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Este ceva normal daca face asta sa fie amendat la fel si in cazul in care arunca gunoiele in locuri 

nepermise. 

 

Vandor Mihai – consillier 
Nu este corect ca cei care nu au avut contor sa nu plateasca nimic, fata de cei care au fost de buna 

credinta. 

 
Horhoi Romanut – consilier 
Ar fi bine pentru cazurile astea sa se faca un consum pausal. 

 

Marginean Marius – primar 
Asta este doar o taxa speciala prin care sa incercam sa recuperam o parte din cheltuieli. Ideea este sa 

avem cat mai multi beneficiari ca altfel, investitia a fost in zadar. S-a facut in sat o inventariere a 

tuturor celor care care s-au bransat. 

 

Manica Teodor – referent primarie 
In urma verificarilor pe teren s-a gasit un numar de 93 de gospodari bransate la apa iar cereri sunt 153 

.I-am informat pe toti de faptul ca in momentul in care au facut racordarea sa vina sa invite pe cineva 

de la primarie  sa vada lucrarea. Oricum se poate vedea daca cineva este racordat ilegal, si fara ca noi 

sa stim de ei. 

 
Marginean Marius – primar 
Va trebuie sa vedem daca va trece peste controlul de legalitate de la Institutia Prefectului Sibiu. 
 
Nu au mai fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului local , adoptandu-se in acest sens 

Hotararea nr.23/2017, in unanimitate. 
 



Se trece la pct. urmator de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea incheierii 

unui Contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba, ADI Salubris Alba si ADI ECO SIBIU si 

mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul. S-a citit in acest sens 

raportul de specialitate inregistrat sub nr.1172/17.03.2017. 

 

Nu au fost alte intrebari si s-a adoptat hotarea nr.24/2017 in unanimitate de voturi. 

 

Se trece la pct. 9 din ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea infiintare “Asociatia 

Sportiva “Colina ‘ Blajel. 

 Se citeste raportul si expunerea de motive de catre initiatorul acestui proiect de hotarare si anume de 

catre d-l consilier Vandor Cosmin Gheorghe, inregistrat sub nr.1173/17.03.2017. 
 
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului Local care a adoptat in unanimitate de 
voturi Hotararea nr.25/2017. 
 

S-a trecut la urmatorul pct. de pe ordinea de zi si anume aprobare principalelor manifestari cultural 

artistice, spoortive si educative care se desfasoara in Comuna Blajel in anul 2017. 

 
Se citeste Raportul de specialitate inregistrat sub nr.1174/17.03.2017 precum si anexa care face parte 

integranta din proiectul de hotarare. 

 

Nu au fost alte discutii, s-a supus aprobarii si si s-a adoptat Hotararea nr.26/2017, in unanimitate. 

 
S-a trecut la ultimul pct. de pe ordinea de zi si anume insusirea raportului elaborat de primarul 
comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Blajel pe anul 2016 precum si 
activitatea admnistratiei publice locale in anul 2016. 
 
Primarul Comunei blajel, d-l Marginean Marius isi prezinta raportul de la validarea in functia 
de primar si pana la data de 31 decembrie 2016. 

 
 
 
 

Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa. 
Sedinta se termina la ora 20.30 

 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta                                          Secretar delegat 
Vandor Mihai                                                                                   Manica Ana 

 
 
 
 

 


