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PROCES VERBAL
Incheiat azi 15 februarie 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.58/2017 si a Convocatorului
inregistrat sub nr. 573/09.02.2017
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 26 ianuarie 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 Virca Ioan. Sunt si alte
propuneri?
Nu au fost si s-a supus aprobarii acesta propunere, adoptandu-se Hotararea nr.12/2017 in
unanimitate.
Virca 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 actualizarea indicatoriilor
tehnico-economici ai investitiei “modernizarea strada Campului si str.Lacului in localitatea
Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu”
Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.703/14.02.2017 intocmit de primarul
comunei Blajel si avizat de compartimentul financiar-contabil, resurse umane.

Marginean Marius – primar
Va trebui sa solicitam si niste oferte de la firme in domeniu, si urmeaza sa acem o selectie de oferta,
care va corespunde din punct de vedere tehnic si economic. Noi speram sa primim bani pe programul
PNDL si sa ne apucam de treaba, valoarea solicitata nu este asa mare.Aceasta investie a fost aprobata
anul trecut, acum va trebui sa aprobati actualizarea la noua cota de tva. Pe str.Campului se va face cu
rigole betonate si pe o parte si pe alta. Pe strada Lacului nu va fi posil asa deoarece este o strada mai
ingusta, cu o latime de 4 m a drumului.
Moldovan Mircea – consilier
Cand vom sti ca am primit finantarea?
Marginean Marius – primar
Avem la dispozitie 30 de zile de aprobarea legii bugetului de stat sa trimitem solicitarea catre minister.
Exista posibilitatea sa primim toti banii, dar nu este o problema ca se va primi esalonat, important este
sa ne apucam de treaba.
Moldovan Mircea – consilier
Problema este ca mai sunt de realizat si bransamente de apa si canal si sa nu se strice asa strada din
nou.
Marginean Marius – primar
Nu este nici o problema in acest sens deoarece bransamentele de apa si canal sunt duse pana la limita
de proprietate. Legarea la apa nu se face si fara legarea la canal, ideea e sa isi traga fiecare cetatean
pana in curte si fiecare va utiliza s-au nu acest sistem. Important este sa fie cat mai multi utilizatori a
sistemului de apa si canal.
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct adoptandu-se Hotararea
nr.13/2017 in unanimitate.
Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind acordarea unui mandat
special Primarului Comunei Blajel de a vota “pentru “ accepatrea de noi membri in Asociatia si
completarea in consecinta a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Apa Tarnavei Maria” Medias.
Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.705/14.02.2017 intocmit de
viceprimarul comunei Blajel , d-l Fagadar Ioan.
Moldovan Mircea – consilier
In cat timp se estimeaza ca va fi predat sistemul de apa si canal la Apa Tarnavei Mari? Ce conditii mai
trebuie indeplinite?
Marginean Marius – primar
Nu pot sa dau o data certa. Sistemul trebuie gestionat si noi nu avem capacitatea sa gestionam acest
sistem. Depinde de noi de toti ca sa transmitem cetateniilor ca este necesar ca ei sa se branseze la acest
sistem deoarece este necesar o bransare de minm 60%.
Moldovan Mircea – consilier
Sa inteleg ca daca nu se branseaza lumea la apa nu o o sa vrea sa ne preia?
Marginean Marius – primar
Nu, pentru ca in acest caz nu o sa ne mai preia deoerece nu o sa le mai renteze.
Moldovan Mircea – consilier
Apa Tarnavei nu ne ajuta cu nimi in caest sens?

Marginean Marius – primar
Nu au cum pentru ca noi trebuie sa indeplinim conditiile impuse de ei. Problema este ca sunt multi
care au legate apele pluviale la sistemul de canalizare , lucrul care nu este in regula. Daca nu se reduce
debitul din sistemul de canalizare va fi o mare problema. Va fi pus un contor si la iesirea din statia de
epurare, , si va trebui sa platim astfel. Sunt pierderi mari de apa, se pierd 500 mc de apa saptamanal.
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct adoptandu-se Hotararea
nr.14/2017 in unanimitate.
Se trece la pct.5 de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind angajarea unui avocat
care sa reprezinte interesele comunei Blajel la judecatoria Sibiu si la instantele superioare in
procesul cu SC Drumuri si Poduri Sa Sibiu.
Se citeste raportul si expunerea de motive inregistrat sub nr.704/15.02.2017 intocmit de
compartimentul administratie publica , juridic – contencios, stare civila.
Moldovan Mircea – consilier
Daca tot sunt atatea procese de ce nu angajam o casa de avocatura care sa reprezinte comuna ori de
cate ori este nevoie?
Marginean Marius – primar
Nu se poate pentru ca nu iti permite legea, si atunci angajezi avocat doar atunci cand procesul este
unul prea complex si este nevoie de un avocat specializat pe fiecare speta in parte. Ca sa angajezi o
casa de avocatura permanent nu este necesar deoarece s-ar putea sa nu aiba Primaria comunei Blajel
nici un proces. Oricum cheltuielile cu avocatul se recupereaza in cazul in care se castiga si pana acum
am castigat si procesul avut la prima instanta cu Sc Drumuri si Poduri Sa la Tribunalul Sibiu Chiar si
procesul cu AFIR-ul am castigat in prima instanta dar urmeaza sa se judece acum recursul la Inalta
Curte de Casatie si Justitie de la Alba Iulia.
Nu au fost alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct adoptandu-se Hotararea
nr.15/2017 in unanimitate.
S-a trecut la pct intrebari, interpelari , diverse.
Horhoi Romanut – consilier
Lumea ma intreaba , si as fi si eu interesat sa imi cumpar niste oi, cand se pun ciobanii si cand se
scoate la licitatie pasunatul?
Marginean Marius – primar
Astea sunt lucruri care trebuie stabilite si vom avea intalniri in perioada urmatoare pe acesta tema ia
ciobanii ii aleg cetatenii.
Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa.
Sedinta se termina la ora 17.30
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