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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 19.11.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună seara!  

Multumim ca ati dat curs invitatiei domnului Primar si salut prezenta in sala a domnului Virca 
Ioan, candidatul supleant pe lista Partidului National Liberal, al carui mandat a fost validat de catre 
Judecatoria Medias. Continu cu aspectele administrative reamintindu-va faptul ca, sedinţa de astăzi 
a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 148/13.11.2020, invitaţia fiind 
transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 

La data de 17.11.2020, prin nota inregistrata sub nr. 4635 s-a suplimentat proiectul ordinii de 
zi cu un proiect de hotarari, dupa cum urmeaza: 

Proiect de hotarare pentru aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare aferente 
semestrului I al anului scolar 2020 - 2021;  
fiind completata Anexa Dispozitiei nr. 148/2020 prin Dispozitia nr. 150/2020. 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 19 noiembrie 2020, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri din cei 10 in functie. Lipseste dl consilier Vandor Alin, care a anuntat secretarul general ca 
nu poate participa la aceasta sedinta din ratiuni medicale.. 
In cadrul sedintelor pe comisii de specialitate din data de 19 noiembrie au fost avizate cele 9 
proiecte de hotărâre supuse dezbaterii iar rapoartele compartimentelor de specialitate au fost 
elaborate pana la data stabilita prin adresa nr. 4611.2/16.11.2020.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 14.09.2020, a 
sedintei solemne de constituire a Consiliului Local din 28.10.2020 si procesul verbal al sedintei 
extraordinare din data de 06 noiembrie 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 se afla 10 proiecte de hotarare 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl  Costin Nicolae – supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 10 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl  Costin Nicolae: pentru parcurgerea ordinii de zi, rog Secretarul General al comunei Blăjel, sa 
dea citire Încheierii Civile pronunțate de Judecătoria Mediaș - Secția Generală privind validarea 
mandatului consilierului local. 
Secretar: Dă citire dispozitivului Încheierii Civile nr. 2438/CC pronuntata la data de 04.11.2020  de 
Judecătoria Mediaș în dosarul civil nr. 4285/257/2020 prin care a fost validat mandatul consilierului 
local supleant 
dl  Costin Nicolae: il invit pe domnul Virca Ioan să depună jurământul: 

Domnul VIRCA IOAN consilier local din partea Partidului National Liberal depune juramantul de 
credinta;  

 dl Costin Nicolae: va felicit domnule consilier si va doresc bun venit in echipa autoritatii 
deliberative a comunei Blajel unde contam pe sprijinul dvs. Avand in vedere faptul ca prin 
depunerea juramantului ati intrat în exerciţiul de drept  al mandatului, prezenta la sedinta va fi 
consemnata ca fiind de 10 consilieri locali din cei 11 in functie. 
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vom trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de numarare voturi si consemnare a 
rezultatului votarii in situatiile exprimarii votului secret la adoptarea hotararilor consiliului 
local cu caracter individual sau care privesc persoane;  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4614/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 4639/17.11.2020    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

In raportul compartimentului de resort se propune ca fiecare formatiune politica reprezentata in 
Consiliul Local sa faca propuneri, ca atare din partea PNL este propus dl Nistor Ionut Gheorghe. 
Evident PSD este reprezentat de dna Roman Alina ca atare asteptam propunerea PMP.... 
Dl Vandor Mihai – il propunem pe domnul Boesan Mihai. 
dl Costin Nicolae – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, completata cu membrii propusi  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
   
 3. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4615/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 4640/17.11.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

dl Costin Nicolae: Dupa cum stiti votul pentru adoptarea acestei hotarari se va exprima secret, pe 
buletine de vot, pe care vor fi inscrisi candidatii.  
Partidul National Liberal il nominalizeaza candidat pentru aceasta functie pe domnul Fagadar Ioan. 
Alte propuneri? 
dna Roman Alina: il propun pe domnul Nistor Ionut! 
dl Costin Nicolae: in opinia mea candidatii trebuie sa accepte aceasta nominalizare... 
dl Nistor Ionut: eu am crezut ca este obligatoriu sa fie doi candidati ca sa se poata vota, din aceasta 
cauza nu m-am exprimat... dar daca am dreptul al optiune, refuz aceasta nominalizare. 
Dl Fagadar Ioan: eu accept aceasta nominalizare 
Se completeaza buletinele de vot cu candidatul ramas. 
Membri Consiliului Local isi exprima optiunea pe buletinele de vot 
dl Costin Nicolae: rog proaspata comisie constituita sa centralizeze voturile exprimat pe buletine de 
vot si sa prezinte rezultatul alegerii.... 
dl Boesan Mihai, da citire procesului verbal intocmit de comisie, conform caruia dl Fagadar Ioan a 
obtinut numarul de voturi necesar alegerii, repectiv 9 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” 
(majoritate absoluta)  
dl Costin Nicolae – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” si 1 “abtinere” (dna Roman Alina) 
 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul 
de Administratie al unitatii de invatamant din reteaua scolara a comunei Blajel; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4616/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 4641/17.11.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 
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dl Costin Nicolae: va rog sa nominalizati o persoana pentru aceasta calitate. Eu il propun de dl Nistor 
Ionut 
dl Vandor Mihai : noi o propunem pe dna Roman Alina 
dna Roamna Alina: multumesc, dar nu accept nominalizarea  
dl Costin Nicolae: mai sunt si alte propuneri ? Constat ca nu ca atare o rog pe dna secretar sa dea 
citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
 
5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Blajel in Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Nord Sibiu”; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4617/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 4579/17.11.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

dl Costin Nicolae: din raportul compartimentului de resort ar rezulta ca adoptarea acestei hotarari 
este mai mult o formalitate, intrucat legea dispune cu privire la calitate de reprezentant de drept in 
organele de conducere ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, asadar, o rog pe dna secretar sa dea 
citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 
2020; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4618/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4651/18.11.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

dl Costin Nicolae – daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 

7. Proiect de hotarare privind acordarea unei forme de sprijin financiar de la bugetul local 
al comunei Blajel pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania;   
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4619/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4657/18.11.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

Dl Boesan Mihai: vreau sa-mi exprim o opinie pur personala: aceasta masura are iz electoral si 
sustin asta instrucat inainte de alegeri se stia deja ca bisericile din oras vor primi acest sprijin, 
inclusiv cuantumul sumei. 
Pe de alta parte mi s-ar fi parut firesc ca sumele sa fie distribuite in functie de ponderea enoriasilor. 
Stim cu totii ca in Blajel, sunt ortodoxi in proportie de 80 % 
Dl Primar: dle consilier, n-am facut nici un secret din faptul ca intentionez sa acord acest sprijin 
cultelor din comuna si in functie de disponibil i-am avut in vedere pe toti. Consider chiar, ca prin 
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alegerea acestui moment pentru acordarea sumelor, elimim orice fel de interpretare electorala a 
masurii, supunand aprobarii dvs (noul Consiliu Local) acordarea acestui sprijin. Puteam in orice 
moment, pana la constituirea noului Consiliu Local sa convoc o sedinta extraordinara si sa duc la 
bun sfarsit demersul.....   
Dl Costin: revenind la observatia dlui Boesan, daca ne-am raporta la criteriu ponderii enoriasilor, 
cei care au putini enoriasi ar primi sume care nu acopera nici o necesitate .... 
Dna Roman Alina: mie algoritmul ales mi se pare corect. Mergand pe principiul pungilor cadou 
date de Craciun. Majoritatea copiilor care primesc sunt rromi dar n-am facut nici o distinctie in ceea 
ce priveste continutul pachetelor, tot asa Dumnezeu e unul indiferent cum se raporteaza credinciosii 
la ei, ca reformati, pocaiti, greco catolici si asa mai departe... 
Dl Costin: daca propunerea nu vi se pare corecta, faceti o alta propunere, veniti cu o alta varianta 
care sa raspunde nevoilor formulate de cultele religioase .... 
.... daca nu sunt si alte interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” si 1 vot “impotriva” (Boesan Mihai) 
 

8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 6/2018 în ceea ce privește cuantumul 
necesar asigurării finanţării din bugetul local al Comunei Blăjel a categoriilor de cheltuieli 
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare dispensar medical uman, localitatea Păucea, 
comuna Blăjel, judeţul Sibiu” 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4620/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4653/18.11.2020    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

Dl Man: mie tot nu mi se pare ca lucrurile sunt in regula aici. Oare executantul nu stia la momentul 
incheierii contractului ca urmeaza sa devina platitor TVA? Nu se putea evita aceasta situatie? 
Dl Primar: si daca stia, domnule Man, nu ne ajuta acest lucru cu nimic. Depunerea ofertei trebuia 
sa se raporteze la calitatea de neplatitor de TVA pe care o avea la acel moment. Incadrarea unei 
contribuabil in sfera platitorului de TVA, se face prin decizia a ANAF, in lipsa acesteia, executantul 
nu poate sa faca oferte sau sa emita facturi purtatoare de TVA asa cum, dupa emiterea deciziei nu 
poate sa mai emita facturi care sa nu poarte valoarea aferenta a taxei pe valoare adaugata. 
Dl Man: si eu daca as avea o berarie si vand berea cu 5 lei si din cauza asta vine clientul la mine, 
daca intr-o buna zi vreau sa o vand cu 7 lei, pentru ca am devenit platitor de TVA, clientul poate sa 
refuze sa mai cumpere de la mine... 
Dl Costin: eu zic ca aceasta comparatie nu se poate face, aspectele pe care le intruneste prezentul 
caz sunt sub imperiul unor norme care decurg din aplicarea Codului Fiscal ...   
.... daca nu sunt si alte interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 
9. Proiect de hotarare pentru adoptarea unor norme locale privind intretinerea şi 

asigurarea functionarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul satului 
apartinator Paucea 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 4621/13.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ) nr. 4660/18.11.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 
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dl Costin Nicolae: daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare 
aferente semestrului I al anului scolar 2020 - 2021;  

 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4635/17.11.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) 4659/18.11.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.11.2020 

dl Costin Nicolae: daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 

dl Costin Nicolae: constat ca ordinea de zi a fost epuizata. Mai sunt interventii? Daca nu mai sunt, 
declar sedinta inchisa si va multumesc pentru prezenta si implicare. O seara linistita ! 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,10. 
 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Costin Nicolae                       Ioana Ghiorghe 


