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PROCES VERBAL 
 
 Incheiat azi 28 septembrie 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.228/21.09.2016 si a 

Convocatorului inregistrat sub nr. 3487/22.09.2016. 
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. 

 

Macrea Silvia – secretar delegat 
Sedinta este statutara, sunt  prezenti 10 consilieri din totalul de 10 consileri in functie. 

 

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

cativa cetateni din localitatea Blajel. 

  

Ordinea de zi s-a suplimentat cu un pct si anume “Proiect de hotarare privind  infiintarea Clubului 

Sportiv de drept public Club Sportiv Comunal Blajel (C.S.C.)  

 

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 25 august 2016? 

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

 
Urmeaza desemnarea presedintelui de sedinta. 
 

Macrea Silvia – secretar delegat 
Tinand cont de evidenta consilierilor locali in ordine alfabetica, urmeaza dl Hancu Gheorghe. Sunt si 

alte propuneri?  

 

Moldovan Mircea - consilier 
Eu il propun pentru sedinta de astazi pe dl Costin Nicolae. 

Consiliul este de acord in unanimitate cu acesta propunere si se adopta hotararea care primeste 
numarul 21/54/2016. 
 
Dl Costin Nicolae– presedinte de sedinta 
Da citire ordinii de zi.Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi impreuna cu punctul 

suplimentar. 

 



Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind Planul de ocupare a fortei 
de munca pe anul 2016. 
Se da citire la expunerea de motive si raportul de specialitate inregistrat sub nr.3497/23.09.2016 la 

proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatul de 

specialitate al primarului comunei Blajel pentru anul 2016. 

 

Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului Local acest proiect de hotarare si s-a adoptat 

in unanimitate Hotararea nr.22/55/2016. 
 

Se trece la pct urmator de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local Blajel nr.45/2013 privind Normele de gospodarire, pastrarea 
curateniei, a ordinii si linistii publice in comuna Blajel, precum si stabilirea valorii amenziilor 
pentru nerespectarea acestor norme. 
 

Se prezinta expunerea de motive  inregistrata sub nr.3498/23.09.2016 precum si Anexa care face parte 

integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

Costin Nicolae – consilier 
Dupa o lecturare a acestor norme am constata ca nu corespund cu realitatiile din comuna noastra , iar 

ca urmare ar fi nevoie de o completare a anumitor chestiuni in ceea ce priveste racordarea la sistemul 

de alimentare cu apa si canal si in ceea ce priveste ordinea si curatenia in comuna. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Dupa parerea mea cuantumul amenzilor este prea mare. Un exemplu ar fi bransarea ilegala la sistemul 

de alimentare cu apa unde amenda este cuprinsa acum intre 2500  si 5000 si propunerea ar fi ca acest 

cuanatum sa fie redus la 500 pana la  1500 lei si sa fie informati toti cetatenii in acest sens. 

 

Consilierii locali au fost de acord in unanimitate cu acest cuantum propus. 
 

Costin Nicolae – consilier 
Asta am si dori sa stabilim o procedura clara dupa care fiecare cetatean sa se poate bransa la acest 

sistem de alimentare cu apa si canal, cum ar fi o cerere inregistrata la primarie, un reprezentant din 

partea institutiei care sa fie prezent in momentul racordarii si sa il ajute pe om cu niste detalii tehnice 

pentru ca totul sa fie in regula. 

 

Marginean Marius – primar 
Toti oamenii care doresc racordarea la apa-canal trebuie sa stie ca trebuie sa completeze o cerere care 

va fi aprobata de primar s-au viceprimar, si sa existe in acest sens o evidenta. Cei care nu se supun 

acestor reguli vor trebui sa suporte consecintele. 

 

Vandor Cosmin – consilier 
Trebuie educatii oamenii si in ceea ce priveste selectia gunoiului menajer. 

 

Marginean Marius – primar 
Am purtat discutii cu cei de la Ecosal Medias in vederea stabilirii unei zi pe luna pentru ridicarea 

deseurilor electrice in ideea de a nu le mai vedea aruncate pe toate santurile. Toate aceste lucruri vor 

duce la scaderea costurilor suportate de catre primarie. 

 

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

adoptat in unanimitate Hotararea nr.23/56/2016. 
 

Se trece la pct urmator de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri 

in domeniul pasunatului. 

 



Se citeste expunerea de motive inregistrata sub nr.3499/23.09.2016 precum si proiectul de hotarare 

aferent 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Sunt incheiate in prezent 3 contracte de inchiriere si un contract de concesiune pentru pasunat cu 

asociatia crescatorilor de taurine. Mi se pare ca cei 40 lei/ha/an perceput pentru contractele de inchiere 

este prea mic fata de cat se ia subventia. Avand in vedere ca nu mai exista fonduri la primarie ar fi o 

modalitate de venit in plus la bugetul local, plus ca cele incheiate in 2008 sunt contracte incheiate in 

alb iar ulterior s-au incheiat alte acte aditionale. Noi propun rezilierea acestor contracte si cresterea 

acestor tarife. 

 
Vandor Mihai – consilier 
Nu stiu cum ziceti ca aceste contracte sunt nule pentru ca nu este trecut pretul ,atata timp cat aceste 

contracte au fost verificate de Apia Sibiu, din Bucuresti si inclusiv DNA Alba Iulia. Sunt niste institutii 

care se sezizau daca ceva nu era in ordine. 

 

Marginean Marius – primar 
Eu zic sa intram odata in legalitate. 

 

Vandor Mihai – consilier 
Intr-adevar sumele pe care le primim ca si subventie sunt mari dar si cheltuielile sunt pe masura. 

 

Marginean Marius – primar 
Va trebui sa gasim o cale de mijloc prin care sa impacam pe toata lumea. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat de catre Consiliul Local Hotarare nr.24/57/2016 , cu 8 voturi 

« pentru » si 2 « abtineri » ( Fogorosi Stefan si Vandor Mihai). 

 

Se trece la pct urmator din ordinea de zi si anume proiectul de hotarare privind reabilitarea si 
modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Blajel. Se citeste deasemenea, 

expunerea de motive la acest proiect de hotarare inregistrata sub nr.3500/23.09.2016. 

 

Marginean Marius – primar 
Acesta investitie va fi realizata pe toti stalpii din toate localitatiile comunei Blajel. Va fi necesara si 

extinderea iluminatului in unele zone unde nu au existat pana acum. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat in unanimitate de catre Consiliul Local Hotarare 
nr.28/61/2016. 
 

Se trece la pct. urmator din ordinea de zi si anume proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului propriu de venituri al comunei Blajel pe anul 2016. Se citeste expunerea de motive, 
raportul inregistrat sub nr.3501/23.09.2016  precum si Anexele nr.1-6 de catre d-na contabil 
Manica Ana. 
 
Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat in unanimitate de catre Consiliul Local Hotarare 
nr.25/58/2016. 
 
Se trece la urmatorul pct. din ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind consumul lunar 
de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Local Blajel. Se citeste 
expunerea de motive inregistrata sub nr.3502/23.09.2016 cu privire la acest pct. 
 
Horhoi Romanut – consilier 
Mie mi se pare cam mare consumul acesta avand in vedere ca inainte erau suficienti 75 l si se tot spune 

ca nu prea sunt bani la bugetul local. 



 
 
 
 
 
Marginean Marius – primar 
Este necesara deplasarea in Alba Iulia, Sibiu,Bucuresti pentru procesul care se afla pe rolul Curtii de 

Apel. Poate nu va fi necesar consumul efectiv a intregii cantitatii de 200 l propusi dar daca va fi cazul 

sa avem o baza legala in acest sens. 

 
Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat de catre Consiliul Local Hotarare nr.26/59/2016 cu 8 voturi 

“pentru” , un vot “ impotriva”( Horhoi Romanut) si o abtinere ( Fogorosi Stefan). 
 

Se trece la pct. urmator din ordinea de zi si anume proiectul de hotarare privind schimbarea 
amplasamentului containerelor de igenizare si instruire scolara a copiilor din grupul romilor 
“Banei” donate de asocitia norvegiana “ ROMANIAHJELPEN VESTLANDET”. 
 

Se citeste Expunerea de motive si raportul inregistrat sub nr.3503/23.09.2016 cu privire la acest proiect 

de hotarare. 

 

Marginean Marius – primar 
Mi se pare normal ca de acest container –baie sa beneficieze toti copii  care nu au posibilitatea nu doar 

copii Baneilor. Containarul cu destinatia scoala va ramane in spatele Caminului dar va avea o alta 

destinatie. La scoala este amenajata o clasa speciala care va fi destinata instruirii copiilor tip “after 

school”. 

 

Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat de catre Consiliul Local Hotarare nr.27/60/2016 in 
unanimitate. 
 

S-a trecut la pct. Suplimentar si anume proiect de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv 
de drept public Club Sportiv Comunal Blajel (C.S.C.). Se citeste expunerea de motive de catre 
initiator si anume d-l consilier Vandor Cosmin Gheorghe. 
 
Fogorosi Stefan – consilier 
Va trebui finalizata si baza sportiva in acest sens. 

 
Marginean Marius – primar 
Va trebui prima data sa facem sistemul de drenaj si pe urma sa continuam cu investitia. 
 
Costin Nicolae – consilier 
Noi am promis ca indemnizatiile noastre de consilieri sa le donam in acest sens dar prima data trebuie 

sa existe ceva organizat si legal constituit. 
 
Nu au mai fost alte discutii si s-a adoptat de catre Consiliul Local Hotarare nr.29/62/2016 in 
unanimitate.  
 
S-a trecut la pct. “Informarii” 
 
 Informare privind necesitatea contractarii unui serviciu de paza si ordine in comuna. 
 
Costin Nicolae – consilier 
Este vorba despre necesitatea contractarii unui serviciu de paza si ordine in comuna. Propunem 

angajarea acestei firmei, pe o perioada la inceput de 6 luni, in special pentru cei din grupul de romi 

“Banei”, din cate vedeti si dvs nu se mai poate cu ei. Se stabilesc in locurile lor obisnuite si fac 

galagie, mizerie si deranjeaza cetatenii din comuna. 



 

 
 
 
Vandor Mihai – consilier 
In pricipiu suntem de acord dar va trebui sa vedem ce costuri presupune acest lucru si eventual mai 

multe oferte de pret. 

 

Marginean Marius – primar 
Avem cateva oferte pe care le-am analizat. Deocamdata este doar o propunere. 

 
S-a trecut la ultimul pct. de pe ordinea de zi si anume interpelari, intrebari, diverse. 
 
Costin Nicolae – consilier 
Am vrea sa stim unde sunt mesele si bancile mai vechi destinate celor care solicita pentru 

inmormantari s-au alte evenimente. Responsabilul de camin ar trebui sa stie acest lucru. 

 
Marginean Marius – primar 
Din cunostiintele mele sunt date la oamenii din sat , dar va trebui recuperate pentru ca sunt necesare , 

deoarece cele existente in camin sunt supuse degradarii. 

 

Horhoi Romanut – consilier 
Eu as vrea sa stiu lucrul acesta nu ar trebui sa fie in sarcina responsabilului de camin. El ar trebui sa 

aibe un inventar, sa stie la cine s-a dat si cand. 

 

Hancu Gheorghe – consilier 
D-l Vandor este responsabil cu caminul are si cheile si ar trebui sa raspunda de ce se afla aici. In  

inventar  au existat un numar de 92 de banci si 44 de mese. Inventarul caminului este predat lui ca si 

responsabil. Era bine sa fi fost si el invitat la sedinta si sa raspunda la intrebarile d-vs. 

 

Costin Nicolae – consilier 
Va fi o problema mare daca el nu stie unde se gasesc aceste mese atata timp cat el a fost platit tocmai 

ca el sa stie. 

 
Marginean Marius – primar 
Macar o parte sa putem recupera din ele ca sa le putem da celor care ni le solicita. 

 

 

 

 

Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa. 
Sedinta  se termina la ora 19.15 

 
 

 
Presedinte de sedinta                                          Secretar delegat 

Costin Nicolae                                                                  Macrea Silvia 
 
 
 
 

 


