PROCES – VERBAL
Încheiat azi 14.09.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel
Şedinţa începe la ora 17.05
D-na Secretar – Bună seara!
Incep prin a saluta prezenta in sala a domnului Albu Ioan, candidatul supleant pe lista Partidului
Social Democrat, al carui mandat urmeaza a fi validat in sedinta de azi. Continu cu aspectele
administrative reamintindu-va faptul ca, sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul
comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 96/07.09.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în
aceeasi data. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare.
La data de 09.09.2020, prin nota inregistrata sub nr. 3961 s-a suplimentat proiectul ordinii de
zi cu 3 proiecte de hotarari, dupa cum urmeaza:
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea implementarii proiectului: „Achizitie echipamente
pentru interventii in situatii de urgenta in comuna Blajel” cadrul Masurii M3/6B –
Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei;
7. Proiect de hotarare privind contractarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in
dos. 1568/85/2020 pe rolul Tribunalului Sibiu precum si pentru formularea unei actiuni in
pretentii pentru recuperarea sumelor la care comuna Blajel a fost obligata prin sentinta
civila nr 3270/2017 din dos. 15035/306/2016;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Blajel,
jud. Sibiu, pentru perioada 2021 – 2027”
Sens in care a fost emisa Dispozitia nr. 97/09.09.2020 privind completarea Anexei dispozitiei
96/2020, act administrativ care v-a fost comunicat.
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 14 septembrie 2020, este statutară, fiind prezenţi 9
consilieri din cei 10 in functie. Lipseste dl consilier Mihut Bogdan, aflat in garda la unitatea
sanitara.
In cadrul sedintelor pe comisii de specialitate din data de 11 septembrie au fost avizate cele 8
proiecte de hotărâre iar rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data
stabilita prin adresa nr. 3501.2/08.09.2020 si respectiv nr. 3981.1/10.09.2020.
Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 20 august 2020
Sunt observaţii cu privire la acesta? Constat că nu.
- Supun la vot procesul-verbal.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate.
Asa cum ati remarcat, pe ordinea de zi am inversat pozitiile 2 si 3, cuprinse initial in Anexa
dispozitiei 97/2020 intrucat validarea dispozitiei emise de primar va avea consecinta in rectificarea
bugetara pe care o supunem dezbaterii
Dau cuvantul dlui presedinte:
dl Fogorosi Stefan – Va propun sa discutam cu prioritate punctul inscris initial la pozitia nr. 3 pe
proiectul ordinii de zi si sa-l pozitionam pe primul loc pe ordinea de zi, sa-i acordam dlui Albu
posibilitatea sa-si exercite mandatul in aceasta sedinta pentru toate punctele inscrise de ordinea de
zi. Totodata sa dam curs solicitarii dnei secretar, supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 8
proiecte de hotărâri.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Fogorosi Stefan: continuam cu punctul 1 al ordinii de zi,
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1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Albu
Ioan şi depunerea jurământului
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3504/07.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3992/11.09.2020
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Solicit comisiei de validare sa intocmeasca procesul verbal. Suspendam sedinta pentru cateva
minute.
La ora 17,15 min, revin in sala membrii comisiei de validare
Dl Costin Nicolae, presedintele comisiei da citire prcesului verbal.
dl Fogorosi Stefan - Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
dl Fogorosi Stefan – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii
Dna secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”
- dl Albu, va rog sa rostiti juramantul
Dl Albu Ioan depune juramantul de credinta
2. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Blajel nr. 95/04.09.2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 6503/07.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3982/10.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3502/07.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3981/10.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .
4. Proiect de hotarare privind participarea Comunei Blajel, ca membru al Cooperativei
”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, la
Programul Termoficare
implementat în perioada 2019-2027 conform OUG. nr. 53/ 2019
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3505/07.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3985/10.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
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- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”,
5. Proiect de hotarare privind participarea Comunei Blajel, la Programul operational
POC/369/2/4/ Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, conform OUG nr.
144/2020
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3506/07.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3983/10.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”,
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea implementarii proiectului: „Achizitie
echipamente pentru interventii in situatii de urgenta in comuna Blajel” cadrul Masurii M3/6B
– Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3964/09.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 3988/11.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ” pentru”
7. Proiect de hotarare privind contractarea serviciilor de asistenta si reprezentare
juridica in dos. 1568/85/2020 pe rolul Tribunalului Sibiu precum si pentru formularea unei
actiuni in pretentii pentru recuperarea sumelor la care comuna Blajel a fost obligata prin
sentinta civila nr 3270/2017 din dos. 15035/306/2016;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3965/09.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 3984/10.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Hancu G. solicita inscrierea la cuvant, aceasta fiindu-i acordata.
- Tin sa fac anumite precizari legate de demersul pe care dl Primar doreste sa-l intreprinda, si ca sa
justific pozitia din sedinta pe comisii. Cel de-al doilea dosar stiu ca mi se adreseaza si nu gasesc
justificata atitudinea domnului primar. Angajarea lucrarilor de reparatie a drumului, a fost o
necesitate. Paucea a fost tot timpul neglijata iar oamenii imi reprosau faptul ca centrul comunei era
deplorabil, deplasarea era greoaie. In acea perioada primarul in functie era in spital, ca atare mi-a
revenit mie sarcina de a lua legatura cu Consiliul Judetean pentru obtinerea sprijinului pentru
aducerea drumului in parametrii. Dl Cindrea a dispus, ca urmare a faptului ca utilajele SC Drumuri
si Poduri se aflau la Darlos, sa redirectioneze si pe raza localitatii noastre societatea de constructii a
judetului. Totul s-a intamplat in cateva zile. In momentul in care lucrarea a demarat la Paucea, am
semnat si contractul de lucrari iar cand a fost gata, la un sfarsit de saptamana, am primit si factura.
In prima zi lucratoare am adus la birou acest contract si factura. Atunci mi-a comunicat doamna
contabila ca nu exista bani in buget si nu a vrut sa-mi primeasca hartiile. M-am deplasat din nou la
Consiliul Judetean pentru a primi finantare si acest demers s-a soldat cu succes pentru ca au fost
repartizati cca 80.000 lei, desi lucrarea costase 110.000 lei, ulterior fiind trimise alte 30.000 de lei.
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La recomandarea primarului Roman, eu am luat legatura cu consilierii, care au inteles faptul ca
aceasta lucrare trebuie facuta pentru Pauceni. Eu nu m-am ales cu nimic si nici acum nu inteleg de
ce, cele doua institutii nu s-au putut intelege. Banii au fost alocati de la Consiliul Judetean si totusi
plata nu s-a facut de catre primaria Blajel. Nu consider ca am nici o vina in aceasta spreta si nici ca
trebuie sa fiu obligat la restituirea cheltuielilor de judecata si a penalitatilor.
Dl Primar – domnule Hancu, ati fost atatia ani viceprimar si in ultimul mandat ati tinut mai mult
loc de primar. Oare trebuie eu sa va justific faptul ca nici o lucrare nu poate fi angajata daca nu
exista credite bugetare. Chiar daca lucrurile au decurs asa cum sustineti, incerc sa nu pun la indoiala
buna dvs credinta, insa era necesara o rectificare de buget, pe care nu 3 sau 4 consilieri o hotarasc in
cadrul unei intalniri, sau mai rau, un primar aflat in spital ci intreg consiliul local. Toata aceasta
neglijenta a condus la obligarea comunei, ca din bugetul local, sa achite nu numai lucrarile executate
ci si penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata, pe care le puteam evita daca se respecta legea.
In aceeasi situatie ne-ati pus si cu pietruirea strazilor din comuna, la inceputul anului 2016, cand fara
contract ati chemat un executant, pe care nu l-ati putut plati si care, acum, ne-a chemat in judecata,
sa-si recupereze banii. Tot bugetul local va fi grevat de o sarcina pe care nu o merita si cu costuri
suplimentare, pe care, in cazul in care pierdem procesul, va trebui sa le disponibilizam de la alte
lucrari pe care le puteam face...
Dl Hancu G. – tot ce-am facut, am facut pentru sat si oamenii lui. N-am sa ma las!
dl Fogorosi Stefan - in conditiile in care nu mai sunt alte interventii, supun la vot hotararea
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ” pentru” si 1 vot impotriva (dl Hancu Gheorghe)
8. Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei
Blajel, jud. Sibiu, pentru perioada 2021 – 2027”
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3969/09.09.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 3990/11.09.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.09.2020
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ” pentru”
Dl Fogorosi Stefan, am luat act si de continutul Deciziei Curtii de Conturi, in cadrul sedintelor pe
comisii, acest punct aflandu-se la sectiunea “informari”.
-mai sunt alte interventii?
Dna Secretar - fiind ultima sedinta in aceasta formula, imi doresc sa va adresez multumiri pentru
modul in care am colaborat in cadrul sedintelor autoritatii deliberative, sa va asigur ca m-a bucurat
disponibilitatea de care ati dat dovada in solutionarea tuturor problemelor cu care unitatea
administrativ teritoriala s-a confruntat in acest mandat, sa va urez succes mai departe si sper sa ne
revedem in urmatorul mandat. Va doresc multa sanatate!
Dl Fogorosi Stefan - multumesc colegilor pentru buna desfasurare a sedintei, ordinea de zi fiind
epuizata, declar ședința închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,40.
Președinte de ședință,
Dl Fogorosi Stefan

Secretar general
Ioana Ghiorghe
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