PROCES – VERBAL
Încheiat azi 29.01.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel
Şedinţa începe la ora 17.00
D-na Secretar – Bună seara! Va multumim ca ati dat curs invitației noastre. Constat că şedinţa
ordinară de astăzi, 29 ianuarie 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 consilieri din totalul de 11.
Lipsesc domnii consilieri Mihut Bogdan si Vandor Mihai, care a anuntat ca doar intarzie afladu-se
in trafic.
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr.
7/20.01.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare.
As dori sa fac cateva precizari procedurale:
Punctul 3 de pe proiectul ordinii de zi a fost retras ca urmare a cererii formulate de operatorul
de servicii de telecomunicatii, inregistrata sub nr. 255/23.01.2020 prin care acesta renunta la
inchirierea spatiului solicitat. Acest proiect de hotarare nu a mai fost supus avizarii comisiilor de
specialitate si nici nu a fost elaborat raportul compartimentului de resort, asa cum v-am informat si
ieri in cadrul sedintelor pe comisii.
Dupa comunicarea dispozitiei de convocare fost intocmit referatul nr. 298/28.01.2020 prin
care s-a propus suplimentarea proiectului ordinii de zi prin includerea unui punct privind aprobarea
Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pe anul 2020, acest proiect de hotarare a fost in mapele
dvs in sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local de ieri.
In cursul zilei de azi, mai précis azi dimineata, a fost inregistrata adresa ADI Eco Nord nr.
8/28.01.2020, in baza careia, prin referatul nr. 335/29.01.2020, in temeiul art. 135 alin (8) din OUG
57/2019 s-a solicitat suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu inca un proiect de hotarare privind
aprobarea modificarii unor tarife din componenta serviciului de salubritate si cu o informare,
respectiv adresa nr. 470/27.01.2020 Directiei Silvice Sibiu, Ocolul Silvic Medias.
Rapoartele de specialitate au fost elaborate pana la data sedintei in plen.
Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 12.12.2019 si cel
al sedintei extraordinare din 8 ianuarie 2020. Sunt observaţii cu privire la procesul-verbal? Constat
că nu.
- Supun la vot procesul-verbal.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate.
Dau cuvantul dlui presedinte:
dl Vandor M - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 8 proiecte de hotărâri si 2 informari.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Vandor M: continuam cu primul punct al ordinii de zi,
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru IV al
anului 2019
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 160/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 285/27.01.2020
Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dna secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea,
comuna Blăjel, judeţul Sibiu”;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 161/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 283/27.01.2020
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dl Costin N – am o curiozitate: cand a fost elaborat primul deviz general?
Dl Primar – in anul 2017
Dl Costin N – aha, atunci se poate explica diferenta in plus rezultata…. Dna secreat puteti citi
hotararea
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Blajel;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 163/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 275/27.01.2020
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
4. Proiect de hotărâre aprobarea numărului maxim de persoane care pot fi încadrate cu
contract individual de muncă în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap, in anul
2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 164/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 181/21.01.2020
Constatat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes
local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de munca din
familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 165/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 274/27.01.2020
Constatat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Blajel la Cooperativa “E`-anoastra- Societate Cooperativa a Viisoreniilor” si mandatarea primarului comunei sa semneze
documente necesare aderarii;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 166/20.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 284/27.01.2020
Constatat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- - Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
pentru anul 2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 298/28.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 299/28.01.2020
Constatat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
Va propun sa suspendam cateva minute sedinta pentru a acorda avizul pentru proiectul de hotarare
al cu care a fost suplimentata ordinii de zi, inscris la punctul 8
Sedinta se suspenda la ora 18,00
La ora 18,15 min sedinta se reia
8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aferente unor activitati din
componenta serviciului de salubritate, mandatarea reprezentantului comunei in Adunarea
Generala a Asociatiei ADI Eco Nord si modificarea Anexei nr. 1, cap. VIII a HCL nr.
31/29.05.2019
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 335/29.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 358/29.01.2020
Avizul comisiilor este favorabil
Costin N – as vrea doar sa fac cateva precizari: am inteles ca modificarea tarifelor decurge din lege
insa nu mi se pare normal ca celor care se straduiesc sa colecteze selectiv, sa nu poti sa le acorzi taxe
preferentiale; am inteles de asemenea ca indolenta celor care genereaza foarte mult gunoi si nu se
straduiesc sa intre in rand cu lumea, in lipsa unor elemente de masurare, genereaza costuri
suplimentare… insa tot trebuie intr-un fel identificate solutii. Totodata, prin modificarile legislative,
tot cei care colecteaza selectiv sunt penalizati pe costurile suplimentare pe care le genereaza
gestionarea deseurilor reciclabile; beneficii la taxa platita la fondul de mediu pentru reducerea
cantitatilor de deseuri comunale si cresterea celor reciclabile, nu aduc si, din pacate, nici nu poti sa-I
incurajezi pe cei care s-au straduit tot anul…. Va propun, ca pentru anul viitor, sa va ganditi la
posibilitatea de a stabili totusi niste taxe diferentiate!
Vandor C – eu zic ca trebuie insistat pe colectarea selectiva. Educatia poate aduce la un moment
dat, un beneficiu. Ma astept ca de la nivel central sa se implementeze, la un moment dat,
posibilitatea restituirii ambalajelor din plastic de la centrele de unde au fost achizitionate. Si daca
aceasta conduita intra in reflex…
Vandor M – daca nu mai sunt alte interventii, dna secretar, da-ti citire proiectului
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Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
Putem trece la informari. Raportul intocmit pe activitatea asistentilor personali, l-am parcurs in
sedinta pe comisii. Va rog doar sa va exprimati pozitia pe cererea Ocolului Silvic de reducere a
pretului, la partida nevalorificata
Costin N – daca as avea garantia ca la pretul de 160 lei/mc, catitatea de lemne ar fi distribuita
populatiei, ca lemn de foc, as accepta imediat reducerea pretului stabilit prin hotarare
Primar – am achitat prestatii Ocolului silvic in suma de cca 87 mii de lei si n-am incasat nimic
Vandor C – din punctul meu de vedere, nici ocolul silvic nu-si face datoria asa cum ar trebui. Am
costatat de multe ori ca taieri se fac numai aproape de drum, ca nu cumva sa-si genereze costuri
foarte mari. Igienizari nu se fac, sunt o gramada de lemne care putrezesc in padure…
Costin N – e monopol, asta e rau. Ocolul Silvic Tarnaveni are tarife mai mici, prin comparatie
Vandor M – si pe raza lor de actiuni e la fel de rau. Am vazut in Botorca ce dezastru e in padure
Horhoi R – haideti sa reducem de la 250 lei macar la 230 lei, sa incasam ceva
Dna secretar – daca propuneti reducerea pretului, trebuie promovat un proiect de hotarare si
modificata hotararea initiala….
Costin – nu sunt de acord. Daca tor ne-am achitata datoriile pe anul precedent si nu ne arde la
degete sa vindem rapid, lasati pretul asa cum a fost stabilit. Sunt convins ca la acest pret se va
atribui la un moment dat. Sunt si stejari in partida aia. Jocurile sunt facute, stati linistiti!
Vandor C – nici eu nu sunt de acord cu reducerea
dl Vandor M in conditiile in care nu mai sunt alte interventii, nici pro, nici contra, apreciez ca nu
acceptam reducerea pretului. Multumesc colegilor pentru buna desfasurare a sedintei, ordinea de zi
fiind epuizata, declar ședința închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 19,15.
Președinte de ședință,
Dl Vandor Mihai

Secretar
Ioana Ghiorghe
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