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PROCES VERBAL 
 
  

Incheiat azi 5 aprilie  2017 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Blajel. 

Sedinta incepe la ora 18.00. 

Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei Primarului nr.106/2017 si a Convocatorului 
inregistrat sub nr. 1449/31.03.2017 

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 

deasemenea  si d-l Horhoi Nicolae –delegat satesc. 

 

La sedinta participa , primarul comunei Marginean Marius. 

 
Sunt obiectii legate de procesul verbal al sedintei ordinare din data de 20 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 
Tinand cont de evidenta consilierilor locali in ordine alfabetica, urmeaza dl Roman Ioan. Sunt si alte 

propuneri?  

 

Nu au fost si s-a supus aprobarii acesta propunere, adoptandu-se Hotararea nr.28/2017 in 
unanimitate. 
 
Roman Ioan– presedinte de sedinta 
Da citire ordinii de zi. Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi  

 

Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind  aprobarea unor masuri 
pentru organizarea pasunatului in Comuna Blajel, pana la realizarea amenajamentului pastoral. 
 
 Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.1431/30.03.2017 intocmit de 
primarul comunei Blajel si  avizat de compartimentul de specialitate -  registrul agricol. 
 
Marginean Marius – primar 
Era necesar si se impunea sa avem ca si temei legal  HCJ prin care sa avem un punct de referinta la 

stabilirea tarifului pe ha pentru inchirierea s-au concesionarea pasunatului Comunei Blajel. S-a ajuns la 

acest tarif in urma unor studii care s-au efectuat. Eu vin cu propunerea de 0,03 lei/kg pe masa verde, 



astfel cum s-a stabilit prin HCJ nr.90 din 30.03.2017 ridicandu-se astfel chiria undeva la 240 lei/ha/an. 

Puteti  veni fiecare cu propuneri daca doriti. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Eu propun sa nu mergem chiar cu minimul adoptat prin HCJ si sa ajunga tariful undeva la 300 

lei/ha/an. 

 

Vandor Mihai – consilier 
Trebuie sa tineti cont ca calitatea ierbii din pasunat nu este la fel peste tot. 

 

Marginean Marius – primar 
Vom face amenajamentul pastoral cat mai repede posibil , fara sa asteptam incheierea demersurilor 

prin Ordinul Prefectului in vederea clarificarii  exacte a  situatiei juridice a pasunatului din comuna, si 

atunci vom sti exact calitatea ierbii . Vom sti exact care este situatia in urma unui studiu pedologic 

facut de catre specialisti. Acest tarif va fi stabilit pentru perioada de pasunat din aprilie pana in 

octombrie, pentru ca ulterior sa avem amenajamentul pastoral si ulterior sa fie valorificate suprafetele 

de pasunat potrivit prevederilor legale. 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Eu vin cu acesta propunere avand in vedere si tarifele care s-au practicat pana acum, care erau chiar 

foarte mici. 

 
Vandor Mihai – consilier 
Pentru mine este prea mult si nu am alta solutie atunci decat sa cresc tarifele percepute  de la oamenii 

care au oile la mine. 

 
Marginean Marius – primar 
Atata timp cat se ia o subventie destul de mare eu zic ca nu e mare tariful propus. 

 
Vandor Mihai – consilier 
Avand oile oameniilor din sat eu am o cheltuiala mai mare. Mie mi-ar convenii un tarif mai mare dar 

sa nu trebuiasca sa iau oi din sat.  

 

Marginean Marius – primar 
Din toamna asa o sa fie.Subventie se primeste tocmai pentru a fi curatat si intretinut pasunatul si sa se 

faca fantanii. Sunt niste banii in plus la bugetul local din care putem sa facem ceva pentru comuna si 

pentru cetateni cum ar fi niste trotuare si multe alte lucruri. Nu se vor rezolva probleme comunei cu 

acesti banii, dar sunt niste banii de care ne putem folosi.  

 
Costin Nicolae – consilier 
Sa se impuna atunci  obligativitatea ca toti sa ia oi de la oamenii din sat . 

 
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii Consiliului Local acest pct. adoptandu-se 
Hotararea nr.29/2017  cu 10 voturi “pentru” si o abtinere (Vandor Mihai). 
 

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru 
activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici 
si non-casnici de pe raza unitatii admnistrativ teritoriala a Comunei Blajel.  
 
Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.1271/27.03.2017 avizat de primarul 
comunei Blajel, d-l Marginean Marius precum si anexa nr.1 care face parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare. 
 

Marginean Marius – primar 
Cu timpul va trebui sa reducem cantitatea de gunoi prin selectarea selectiva. 



 

 

 

Moldovan Mircea – consilier 
Cu banii incasati  la buget se acopera costul perceput de Ecosal Medias? 

 

Marginean Marius – primar 
Ar ajunge daca s-ar incasa toti dar din pacate avem datornici an de an. 

 
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct. adoptandu-se Hotararea 
nr.31/2017 in unanimitate de voturi.  
 
Se trece la pct.5 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind insusirea si adoptarea 
Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si 
topografie, in cadrul Asociatiei Comunelor din judetul Sibiu.  
 
S-a citit raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei Blajel inregistrat sub 
nr.1433/30.03.2017. 
 
Marginean Marius – primar 
Inca nu stim un tarif care se va percepe pentru acest serviciu, care se va face in functie de numarul  de 

ore care se va aloca fiecarei comune in parte. Acesta va fi la nivelul ACOR Sibiu, un serviciu cu 2-3 

specialisti repartizati pe un anumit  numar de comune. Ulterior tot in sedinta o sa  aprobati si tarifele 

care se vor percepe. 

 
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct. adoptandu-se Hotararea 
nr.30/2017 in unanimitate de voturi.  
 
Se trece la pct.6 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind incetarea Contractului de 
concesiune nr.424/10.10.1994 incheiat cu SC “BucurConf Compil “ Srl Medias.  
 
Se citeste Expunerea de motive si raportul inregistrat sub nr.1449/31.03.2017 avizat de 
compatimentul de specialitate al primarului comunei Blajel. 
 
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct. adoptandu-se Hotararea 
nr.32/2017 in unanimitate de voturi.  
 
Virca Ioan – consilier 
Duminca, de pasti sunteti invitati cu totii la un concert de colinzi, inca o ora nu este stabilita dar va 

vom comunica ulterior. 

 

 
 

Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa. 
Sedinta se termina la ora 19.30 

 
 

Presedinte de sedinta                                          Secretar delegat 
Roman Ioan                                                                        Manica Ana 

 
 
 
 

 


