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PROCES VERBAL
Incheiat azi 25 august 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.210/2016 si a Convocatorului
inregistrat sub nr. 3157/19.08.2016.
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 8 consilieri din totalul de 10 consilieri in functie.
Lipseste de la sedinta d-l consilier Vandor Mihai si d-l Horhoi Romanut.
La sedinta participa , primarul comunei Marginean Marius , d-na Manica Ana – contabila primariei,
Sorin Costache – inspector, sef ocol Medias Barbatei Radu, sef ocol Tarnaveni Muntean Simion si
reprezentanti ai celor doua ocoale, director economic Dan Vasi Sc Ecosal Medias Srl.
Referitor la pct.5 din ordinea zi va aduc la cunostinta ca se va scoate de pe ordinea zi cu acordul
initiatorului, si anume a primarului, conform prevederilor art.43 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare,

Ordinea de zi s-a suplimentat cu doua.pct si anume “Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri al comunei Blajel pe anul 2016” si Proiect de
hotarare privind alocarea sumei de 2500 lei din bugetul local al comunei in vederea
desfasurarii unei activitati sportive denumita “Crosul Toamnei” 2016 editia I
desfasurata in Comuna Blajel, judetul Sibiu”
Consiliul local a fost de acord in unanimitate cu suplimentarea ordinii de zi.
Sunt obiectii legate de procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27 iulie 2016?
Nu au fost si s-a supus aprobarii consiliului local procesul verbal si s-a adoptat in
unanimitate.
Urmeaza desemnarea presedintelui de sedinta.

Aldea Ioana – secretar delegat
Tinand cont de evidenta consilierilor locali in ordine alfabetica, urmeaza dl Fogorosi
Stefan.
Sunt si alte propuneri? Constat ca nu si supunem la vot aceasta propunere.
Consiliul adopta in unanimitate hotararea care primeste numarul 16/49/2016.
Dl Fogorosi Stefan – presedinte de sedinta
Da citire ordinii de zi.Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi impreuna cu
punctele suplimentare.
Aldea Ioana – secretar delegat
Propun sa trecem la discutarea problemelor pentru care au fost invitati sefii celor doua
ocoale si reprezentantul firmei de salubritate Sc Ecosal Srl ca sa nu ii mai retin si vom
trece ulterior la discutarea pct. de pe ordinea de zi.
Consiliul Local este de acord in unanimiatate.
Marginean Marius – primar
V-am invitat aici pentru a raspunde intrebarilor adresate de consilierii locali cu privire la
gestionarea fondului forestier apartinand comunei Blajel. Am vrea sa cunostem
modalitatea de administrare a acestor paduri.
Ing. Barbatei Radu – sef ocol Medias si ing Muntean Simion – sef Ocol Tarnaveni
prezinta modalitatile tehnice, economice si juridice de administrare in regim silvic a
suprafetelor forestiere din unitatea administrativa-teritoriala Blajel.
Moldovan Mircea – consilier
Mie mi s-a parut o suma enorma suma care o plateste primaria pentru administrarea
padurii, si anume 75 de mii de lei.Cat este tariful pe ha?
Barbatei Radu - sef ocol silvic Medias
Administratorul, adica noi primim pe ha, cu cele 17% cheltuieli si 5% profit,
89,7 lei/ha/an. Acest tarif este cel prevazut pe 2016.Daca socotesti doar cheltuielile cu
salariul padurarului si de paza , este vorba de un tarif de 66 lei/ha/an.Cheltuieli cu paza
pe an sunt in total 22390 lei/an. Acest lucru se poate vedea si in bugetul de venituri si
cheltuile care il trimitem anual primariei.
Costin Nicolae - consilier
Din toate serviciile enumerate, oferite de dvs , de care ne putem lipsi?
Ing.Barbatei Radu - sef Ocol Medias
Eu ma tem ca de nici una, si asta nu pentru ca nu sunt maleabil, sau ca nu putem
negocia acest pret, dar noi Ocolul Silvic facem parte din Regia Nationala a Padurilor ,
avem o anumita structura si salarizare, nu sunt stabilite de mine, eventual doar calculate.
Suntem dispusi sa venim in sedinta Consiliului Local pentru a discuta bugetul pe 2017.

Moldovan Mircea - consilier
Tariful asta de 89 de lei este dublu fata de alte comune. Stiu asta pentru ca m-am
interesat si la alte primarii.
Ing.Barbatei Radu - sef Ocol Medias
Nu stiu ce date aveti dvs., dar asta nu pot sa cred ca este asa. Nu stiu despre ce ocoale
vorbiti si cine isi permite sa administreze pe bani mai putini.
Moldovan Mircea – consilier
Care este profitul comunei de pe urma exploatarii padurii?
Barbatei Radu - sef Ocol Medias
Profitul estimat pe anul 2016 este de 97768 de lei.
Moldovan Mircea - consilier
Mai as avea o intrebare, si anume cea legata de necesarul de lemne pentru iarna, si
faptul ca se taie mai mult din padurile din Paucea fata de cele din Blajel, avand in
vedere ca populatia este aici mai mare.
Ing.Barbatei Radu - sef Ocol Medias
Eu nu pot sa schimb nici populatia si nici padurile intre ele.Lemnul care se vinde la
populatie este cel rezultat din igienizarea padurii. In amenajamentul forestier sunt
precizate exact parcelele din care se taie. Mai exista pe teritoriul comunei Blajel si
padure aflata in proprietatea statului, iar noi din aceasta padure venim si suplimentam
necesarul de masa lemnoasa, care se vinde populatiei din Blajel.
Suciu Ioan - cetatean comuna
D-le inginer de la Ocolul Tarnaveni as vrea sa stiu cine a cumparat ciresii de la dvs?
Ing Munteanu Simion – sef Ocol Tarnaveni
Eu asta nu cunosc, deoarece noi am primit chitanta , eliberata de primarie in urma careia
s-au vandut acesti ciresi de care vorbiti. Noi nu cunoastem nici tariful de vanzare, am
eliberat doar avizul de insotire.
Suciu Ioan - cetatean comuna
Vad ca tot ce va intreb eu imi raspundeti ca nu stiti.
Marginean Marius - primar
Am solicitat prezenta acestor oameni in sedinta pentru a ne lamuri cu privire la chestiuni
legate de administrarea acestor paduri nu sa ii acuzam acum de alte lucruri.
Moldovan Mircea – consilier
La ce pret administrati dvs?
Ing Muntean Simion - sef Ocol Tarnaveni
Tarifele de la Ocolul Silvic Tarnaveni sunt la 68,45/ha/an.
Ing Barbatei Radu - sef ocol Medias

As vrea sa mai adaug ca exista obligativitatea data prin lege ca proprietatea UAT-urilor
, in cazul fondului forestier , se face de catre ocoalele silvice prin contracte de
administrare si nu de prestari servicii.
Moldovan Mircea – consilier
As vrea sa ne spuneti ce s-a intamplat cu padurea taiata in zona " Fizas"?
Ing Barbatei Radu - sef ocol Medias
Aceasta taiere a fost prevazuta in amenajamentul silvic, sa se taie, printr-o taiere rasa de
jos si acum a ajuns de s-a regenerat. Finalitatea fiecarui proces de productie de padure
este taierea si exploatarea ei , prin obligativitatea regenerarii acesteia. Fiind o padure de
salcam, s-a taiat deoarece daca se mai lasa imbatranea si nu se mai asigura regenerarea.
Taierea s-a facut in urma unei licitatii si a unui contract de furnizare lemnoasa cu un
agent economic.
Moldovan Mircea - consilier
Am vrea sa stim ca sa le putem transmite oamenilor din sat, cand se pot duce sa isi
cumpere lemne pentru iarna?
Ing Barbatei Radu - sef ocol Medias
Deocamdata mai este de marcat si noi am dori sa terminam pana in octombrie , ca
populatia sa isi poata cumpara lemne astfel.
Costin Nicolae - consilier
D-l Dan Vasi as vrea sa ne spuneti din ce este format acest tarif pe care il aplicati pentru
colectarea deseurilor.
Dan Vasi - director economic Sc Ecosal Srl Medias
In primul rand as vrea sa va multumesc pentru invitatie si sper sa ma invitati mai des.
Eu sunt aici in calitate de reprezentant al operatorului de salubritate. Exista un Ordin al
Autoritatii de reglementare ANRSC privind modalitatea de stabilire a tarifului ,adica o
fisa de fundamentare. Toate tarifele noastre sunt aprobate prin aceasta fisa de
fundamentare prin care sunt identificate toate elementele de cost. Toate tarifele se
avizeaza in Adunarea Generala a Asociatiei , unde participa toti primarii. Acest tarif
este unic si se practica pentru toate comunele. Din Comuna Blajel se colecteaza cam 9
tone pe saptamana, in lunile de iarna creste chiar si la 14 tone pe saptamana. Exista si
modalitati de reducere a acestei cantitati de deseuri.
Costin Nicolae - consilier
De unde se plateste o suma asa mare de catre cetateni?
Dan Vasi - director economic Sc Ecosal Srl Medias
Nu este vina comunei Blajel pentru acest tarif. Exista un plan tarifar care s -a aprobat la
nivelul intregului judet Sibiu, iar apoi aprobat pe fiecare comuna in parte. Face parte din
mecanismul de finantare a unui proiect judetean, de gestionare a deseurilor. Acest tarif
se aplica incepand cu anul 2015.

Costin Nicolae - consilier
De ce nu se pot adapta masinile de gunoi sa cantareasca la fiecare cetatean in parte?
Dan Vasi - director economic Sc Ecosal Srl Medias
Nu se pot adapta cele existente, sunt masini speciale pentru asta , dar cea mai ieftina
este 300 000 e. Dar va trebui dusa o munca de educare si sanctionare a populatiei, daca
va fi cazul, pentru a reduce astfel cantitatea de gunoi de la nivelul comunei. Daca se
reduce cantitatea de gunoi , cetateanul va plati tot acelasi tarif dar macar cu economia
facuta la buget se pot face multe, cum ar fi cumpararea de saci menajeri pentru
selectarea deseurilor sau facute pliante si distribuite populatiei, si in special educati
copiii in acest sens, deoarece este cel mai important.
Nu au mai fost alte discutii si s-a trecut la primul pct. de pe ordinea de zi si anume
„proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Comunei Blajel in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Tarnavei Mari”.
Se citeste proiectul de hotarare si raportul acestui proiect de hotarare inregistrat sub nr.
3181/22.08.2016 intocmit de compartimentul administrativ juridic contencios din
aparatul de specialitate al primarului.
Nu au mai fost alte intrebari si s-a supus aprobarii de presedintele de sedinta acest
proiect de hotarare, iar consiliul local a adoptat in unanimitate Hotararea
nr.17/50/2016.
S-a trecut la pct. urmator de pe ordinea de zi si anume „proiect de hotarare privind
validarea rezultatului pentru alegerea delegatului satesc in satul Romanesti, comuna
Blajel, judetul Sibiu.
S-a dat citire proiectul de hotarare precum si procesul verbal al Adunarii Satesti pentru
alegerea delegatului satesc , adunare convocata de primarul comunei Blajel prin
convocatorul inregistrat sub nr.2841/28.07.2016.
Nu au mai fost alte discutii s-a supus aprobarii acest proiect de hotarare si s-a adoptat in
unanimitate Hotararea nr.18/51/2016.
S-a trecut la primul pct suplimentar de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri pe anul 2016.
Se citeste de catre d-na contabil Manica Ana raportul si expunerea de motive la acest
proiect de hotarare inregistrat sub nr.3218/25.08.2016
Nu au fost alte discutii cu privere la acest pct din ordinea zi s-a supus la vot iar consiliul
a adoptat in unanimitate hotararea nr.19/52/2016.
S-a trecut la pct. urmator din ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind alocarea
de la bugetul local a sumei de 2500 lei pentru manifestarea sportiva "Crosul Toamnei "
editia I 2016. S-a prezentat proiectul de hotarare precum si raportul intocmit de d-l
viceprimar si inregistrat sub nr.3213/24.08.2016.

Marginean Marius - primar
Va trebui ca pe viitor sa infiintam si o echipa de fotbal la nivelul comunei care sa
functioneze conform prevederilor legale.
Nu au mai fost alte discutii iar presedintele de sedinta a supus aprobarii consiliului local
acest pct si s-a adoptat in unanimitate hotararea nr.20/53/2016.
Se trece la ultimul pct din ordinea zi si anume informari, interpelari, diverse,
Nicolae Costin - consilier
Am vrea sa stim si noi, ce s-a intamplat deoarece am depus si noi niste proiecte de
hotarari, de ce nu se pun in discutie?
Aldea Ioana - secretar delegat
Asta asa este, dar nu ati respectat procedurile prevazute de lege, lege la care dvs in
calitate de consilieri locali si initiatori trebuie sa va supuneti.
Moldovan Mircea – consilier
Treaba s-a schimbat in primaria Blajel, nu ati inteles pana acum. Despre ce legi vorbiti,
pentru ca consilierul local poate face orice fel de propunere.
Nicolae Costin – consilier
Atunci propunem o sedinta extraordinara saptamana viitoare si sa facem proiectul de
hotarare asa cum trebuie.Cand ne putem intalni d-na secretara sa punem la pct asa cum
trebuie aceste proiecte de hotarare propuse de noi.
Aldea Ioana - secretar delegat
Ne putem intalni in orice zi a saptamanii viitoare, asta nu este o problema, si nu mai
sustineti ca eu as vrea sa indepliniti procedurile necesare, legea spune acest
lucru.Tocmai asta spuneti ca vreti ca totul sa fie legal si transparent.
Dvs trebuie sa veniti cu propunerea unui proiect de hotarare, nu direct cu hotararea cum
ati venit de fapt, insotit de o expunere de motive temeinic elaborata si fundamentata, in
urma carora compartimentul de specialitate din cadrul aparatului primarului va elabora
un raport de specialitate privind avizarea sau neavizarea acestui proiect. In antetul
proiectului de hotarare nu are ce cauta denumirea partidului din care faceti parte, cum se
gaseste acum.
Nicolae Costin - consilier
Noi am facut expunerea de motive.
Aldea Ioana - secretar delegat
Ce ati facut dvs este un raport nu o expunere de motive.Proiectele de hotarare initiate de
primar sunt insotite direct de acest raport de specialitate, nemaifiind necesar o expunere
de motive prealabila.
Sorin Coastache – inspector
Domnilor consilieri, proiectele de hotarari care nu au urmat pasii, pe care ii spune
legea, trebuia avizat de secretarul comunei.Acest lucru nu s-a intamplat din cauza
motivului pe care vi l-a explicat doamna secretara.

Costin Nicolae – consilier
Raportul facut de noi contine aceasta expunere de motive la care faceti referire.
Aldea Ioana - secretar delegat
Faceti referire in cadrul unui astfel de proiect de hotarare, la aprobarea unui Regulament
conform unei anexe. Eu aceasta anexa nu am vazut-o nicaieri.
Costin Nicolae - consilier
Acest raport prezentat contine si anexa.
Aldea Ioana - secretar delegat
Nu poate un raport sa contina si o anexa, sunt doua lucruri diferite si dvs faceti o
confuzie.
Moldovan Mircea – consilier
Eu nu pot sa inteleg cum se poate ca noi sa avem majoritate si sa venim aici ca in
opozitie.
Costin Nicolae – consilier
Este o problema legata de proiectul de hotarare privind scoaterea la concurs a postului
de secretar?
Aldea Ioana - secretar delegat
Nu este absolut nici o problema , doar faptul ca acest lucru nu il initiaza consiliul local ,
ci se face la propunerea venita din partea primarului.
Costin Nicolae – consilier
Eu am citit in lege si am vazut ca consiliul local poate veni cu orice propunere, iar dvs
vreti sa imi ingraditi mie acest drept.
Aldea Ioana - secretar delegat
Daca ai sa citesti mai atent atributiile consiliului local ai sa vezi ca nu pot fi chiar orice
fel de propunere.
Marginean Marius – primar
Eu propun sa ramanem sa discutam despre punctele care vor fi trecute pe ordinea de zi
pentru sedinta urmatoare. As vrea deasemenea sa va informez despre mutarea
containerului aflat in spatele Caminului Cultural , cel mai probabil in curtea scolii,
deoarece si destinatia acestuia a fost de scoala a copiilor de romi, despre care stiti prea
bine.
Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa.
Sedinta se termina la ora 19.15

Presedinte de sedinta
Fogorosi Stefan

Secretar delegat
Aldea Ioana

