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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 14 octombrie 2021 în şedinţa extraordinară, de indata, a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună seara!  
Sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
194/12.10.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 27 septembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi toti cei 

11 consilieri in functie. 
Fata de proiectele inscrise in anexa actului admnistrativ dl primar a intocmit referatul de 

aprobare nr. 3812/14.10.2021 prin care a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu “proiectul de 
hotarare privind participarea comunei Blajel la manifestarea sportiva “Crosul Toamnei”, editia 
VI. Aceasta manifestare urmeaza a se desfasura in ziua de 17.10.2021 si a primit azi avizul favorabil 
al comisiei pentru avizarea adunarilor publice. 

O sa va rog sa avizati cele 8 proiecte de hotarari inscrise pe ordinea de zi. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
Virca Ioan – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 8 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 11 voturi pentru. 
Suspend pentru cateva minute sedinta pentru intocmirea avizelor comisiilor de specialitate 
Sedinta se suspenda la ora 17.08 si se reia la ora 17.15 
Dl Virca - Vom trece la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi, si incepem cu punctul 1: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de 
finanțare pentru obiectivul de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în 
comuna Blăjel, județul Sibiu, propus spre finanțare în cadrul Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3791/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 3816/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

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

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de 
finanțare pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 17 in comuna 
Blajel, judetul Sibiu” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții 
“Anghel Saligny” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3792/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 3817/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 



2 
 

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

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ și  a cererii de 
finanțare pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 17A in 
comuna Blajel, judetul Sibiu” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de 
Investiții “Anghel Saligny” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3793/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 3818/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

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

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi “pentru”  
 

4. Proiect de hotarare privind pentru aprobarea devizului general estimativ și  a cererii de 
finanțare pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea de alimentare cu apă și 
canalizare în localitatea Romanești, comuna Blăjel, județul Sibiu” propus spre 
finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3794/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 3819/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

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

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
 

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3795/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3820/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

 
dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Boesan – hotararea se voteaza in integralitate, nu? Intreb pentru ca nu sunt de acord cu achizitia 
de piatra dar cu restul da.... 
Dna secretar – da se voteaza in integralitate virarea de credite, care va fi consemnata in anexa 
hotararii 
Dl Boesan – nu consider ca achizitia de piatra este o solutie; va sari din gropi la trecerea primului 
camion. De ce nu gasiti o alta solutie? 
Dl Primar – dl consilier, singura solutie alternativa ar fi tratamentul bituminos, dar care imi 
garanteaza 3 treceri de camioane si costa 80 lei/mp. Cu acest cost nu pot acoperi toata lungimea 
drumului comunal. Nu am alta solutie. Nu pot, cu 15 mii de lei sa fac decat cateva sute de metri, cu 
celelalte  ce fac?  
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Dl Virca – suntem constienti ca multi oameni se plang de starea drumului dar bani sa-l reparam nu 
avem. Speram in aceste finantari 
Dl Horhoi Nicolae – ar fi necesara instituirea unor masuri de restrictie de viteza. Se circula cu mare 
viteza si au de suferit inclusiv casele 
Dl Primar – am instituit restrictii, dne Horhoi, de 30 km/h dar nu le respecta nimeni si singurii 
indreptatiti sa constate sunt cei de la politia, care nu fac fata la solicitarile cotidiene din zona, nu-si 
permit sa stea pe marginea drumului comunal....  
dl Virca Ioan  daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

-  Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 23/2021 (pentru actualizarea datelor 
de identificare ale imobilului teren identificat prin CF 101362 Blajel (CF vechi 503 
Paucea) nr. top. 380/56 si aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 
comunei Blajel a acestuia) 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3796/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3821/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa 
dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  

 
7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 46/2021 (privind stabilirea nivelului 

taxelor și impozitelor locale precum si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2022) 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3797/12.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment impozite si taxe) nr. 3822/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Boesan – inteleg ca se revine la cota initiala? 
Dl Vandor Alin – n-ar fi trebuit sa ajungem aici. Am spus de la sedinta trecuta ca oamenii nu pot 
suporta cresterea impozitului. S-a pus chiar in discutie o cota mai mica si nu a fost aprobata iar 
acum revenim 
Dl Primar – o reanalizare a situatiei nu face rau nimanui, rolul nostru este sa incercam sa 
echilibram lucrurile, nu consider ca aceste discutii in Consiliu sunt inutile 
Dl Virca Ioan – daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  

 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  
-  Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  

 
8. Proiect de hotarare privind participarea comunei Blajel la manifestarea sportiva 

“Crosul Toamnei”, editia VI  
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3812/14.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ) nr. 3823/14.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 14.10.2021 
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dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Vandor Cosmin – rog sa se consemneze faptul ca nu particip la vot 
Dl Virca Ioan – se va consemna. Daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca  -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi „pentru” (dl Vandor Cosmin nu participa la vot) 

 
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
 
Dl Boesan M – Da. Daca tot am avut sedinta extraordinara cu 8 puncte, am eu doua intrebari pentru 
dl Primar: Una vizeaza regimul juridic al bunurilor care apartin primariei. Ma gandesc trebuie 
respectate anumite reguli si intreb atunci, de ce baiatul primarului conduce Dacia Duster? 
Dl Primar – daca ati pandit acest lucru l-ati vazut o singura data cand l-am trimis eu urgent la sediul 
primariei sa-mi aduca ceva care imi trebuia si eu nu puteam sa ajung. Au fost situatii in care l-ati 
mai vazut? 
Dl Boesan – nu pandesc si e suficient ca l-am vazut. Fiind al institutiei, sub nici o forma nu poate fi 
utilizat in afara ei. Eu il consider un abuz 
A doua intrebare, ce cauta o masina cu nr de Salaj, la depozitul primariei sa ridice fier vechi, 
duminica, in prezenta unui angajat al institutiei?  
Dl Primar – pur si simplu am igienizat curtea, care apartine parohiei, dar depozitul e al nostru, de 
nimicuri si mizerii, scocuri ruginite si rupte si sarme fara valoare, pentru a face loc gararii utilajului 
care urmeaza sa ne fie livrat. Tot ce a plecat de acolo nu se afla in inventarul primariei iar de 
igieniare nu s-a ocupat nimeni pana acum. Daca aveti curiozitatea, va invit sa veniti in orice zi sa 
faceti inventarierea bunurilor care ne apartin, tevile si consolele de la lampile de iluminat, alte 
stocuri, sunt toate depozitate acolo. 
Dl Boesan – voiam sa punctez lipsa de transparenta. Aceste deseuri trebuiau ridicate de firma 
autorizata. De ce n-ati chemat EcoSal ul sa ridice, de ce cu masina de Salaj? Nu suspectez si n-am 
insinuat in nici un fel vreun “afacere” sau altceva.... 
Dl Man Adrian – in alta ordine de idei, care este incidenta de infectare la nivelul comunei Blajel? 
Dl Primar – in evidentele DSP suntem in marja de 2 – 3/mia de locuitori 
Dl Man – exista interes pentru vaccinare? 
Dna secretar – la inceputul campaniei de vaccinare, din pacate nu s-a prea inghesuit lumea. Am 
avut o solicitare de la CJSibiu, care se arata dispus sa trimita echipa mobila daca se inscriu minim 
50 de doritori. N-am avut nici unul... 
Dl Primar – intre timp, doamna dr Borcea a primit doze la cabinet si cei care doresc sunt liberi sa 
opteze pentru vaccinare. Nu stiu la data prezentei cati sunt vaccinati.  
Virca Ioan – daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar sedinta 
inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1815. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Virca Ioan                       Ioana Ghiorghe 


