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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 25.02.2021 în şedinţa ordinară 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. 
29/19.02.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin adresa 

nr. 504.2/22.02.2021, respectiv pana la data tinerii sedintei comisiilor de specialitate  
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 25 februarie 2021, este statutară, fiind prezenţi 9 din cei 

11 consilieri in functie. Lipsesc dl Virca Ioan, care se afla in delegatie in Ungaria si dl Man Adrian. 
In cadrul sedintelor pe comisii de specialitate din data de 24 februarie au fost avizate cele 6 

proiecte de hotărâre supuse dezbaterii iar rapoartele compartimentelor de specialitate au fost 
elaborate.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28 
ianuarie 2021. 

Sunt observaţii cu privire la acestea? Constat că nu. 
- Supun la vot procesele-verbale. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 

Asa cum am precizat, pe ordinea de zi se afla 6 proiecte de hotarare. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl Nistor Ionut – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 6 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 9 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectelor si incepem cu punctul 1 al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Consiliului Local Blajel; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 505/19.02.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 654/23.02.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 

Temei legal: Anexa nr. 2 din Ord nr. 25/2021art. 129 alin (2) lit. ”a” coroborat cu alin (3) lit. „a” 
precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
Nistor Ionut – aveti observatii cu privire la acest proiect? Daca nu sunt o rog pe dna secretar sa dea 
citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajel; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 506/19.02.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 655/23.02.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. ”a” coroborat cu alin (3) lit. „a” si „c” precum si ale art. 196 alin (1) 
lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
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dl Nistor Ionut – daca nu sunt interventii o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv 

și al Statutului Asociației de Dezvoltarea Intrercomunitară ”ECONORD Sibiu” (forma 
actualizata 2020);  
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 507/19.02.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 656/23.02.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 

Temei legal: art. 91 alin (2) si ale art. 605, art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. n) din O.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
dl Nistor Ionut: o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii „Alimentare cu apa 

localitatea Romanesti, jud Sibiu”, la faza Studiului de Fezabilitate precum si aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici ai acestuia; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 508/19.02.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartimentului achizitii publice) nr. 671/24.02.2021.    

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 
Temei legal: art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, art. 
129  alin (1), alin (2) lit. „b”, alin (4) lit. „d”, alin (7) lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
Dl Boesan Mihai – constat ca desi se pune in discutie o problema care priveste satul Romanesti, 
dnul Horhoi nu e prezent.... 
Dl Viceprimar – a fost invitat la sedinta insa are o problema personala, se afla la spital cu sotia 
Dl Boesan Mihai – pe de alta parte eu n-am auzit pe nimeni sa se planga ca nu exista apa la 
Romanesti... 
Dl consilier Man Adrian intra in sala de sedinte la ora 17.25  

- Buna seara, imi cer scuze pentru intarziere.... 
Dl Nistor Ionut – salutam prezenta dlui consilier. Dna secreta va rog sa consemnati ca fiind 
prezenti 10 consilieri locali.  
Dl Vandor Cosmin – eu zic ca trebuie sa aducem si aceasta comunitate la standardele secolului 21. 
Piata imobiliar din Romanesti a crescut mai mult decat la Blajel, s-au vandut case si cu 50.000 sau 
60.000 euro si cu aceasta investitie crestem si mai mult valoarea comunitatii. Desi ar fi de preferat 
sa executam lucrarea pana la asfaltare...  
Dl Nistor Ionut - Daca nu mai sunt interventii, dati citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
Dl Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”si 1 “abtinere” dna Roman A. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii obiectivului de investitii „Teren 

sintetic multisport, loc Blajel, jud Sibiu, str. Scolii nr. 75”, in domeniul public al comunei 
Blajel si stabilirea unor masuri privind modul de utilizare a acestuia ;  
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 509/19.02.2021 
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- Raport compartiment de specialitate (compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 
resurse umane, arhiva) nr. 672/24.02.2021  

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 
Temei legal: art. 863 lit “a” a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 484 alin 2, art. 108 lit. 
“e”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin (1) lit “a”, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 
57/2019 – privind Codul administrative 
Dna Roman A – eu stiam ca deja se incaseaza bani pentru inchirierea terenului... 
Dl Viceprimar – dna consilier, nu are cine sa incaseze bani pentru inchiriere pentru doar prin 
aceasta hotarare e instituita taxa 
Dna Roman A – o sa ma informez pana la urmatoarea sedinta si o sa va dau eventuale detalii 
Dl Man A – am propus in sedinta pe comisii sa luam in dezbatere diferentiarea tarifului pentru 
utilizare pe timp de zi si o alta valoarea atunci cand se foloseste nocturna. Acest mod este utilizat si 
in alte localitati 
Dl Boesan – si eu subscriu acestei propuneri. La Medias e tarif mai mare de 80 lei utilizare de zi si 
120 lei pentru noapte 
Dl Vandor Alin -  sunt oricum si alte conditii, acolo au vestiare ori aici nu le putem pune nimic la 
dispozitie 
Dl Primar – numai in masura in care reabilitam tribuna si vestiarele vom avea si noi conditii 
Vandor A – Putem pune un container... 
Dna Roman – descurajam accesul copiilor care nu au venituri, ei abia strang mana de la mana suma 
respectiva 
Dl Primar – au acces nedescriminat pe terenul de sport al scolii 
Dl Viceprimar – daca tot vreti tarif diferentiat faceti si o propunere in acest sens 
Dl Man A -  eu propun 40 lei/zi si 60 lei/noapte 
dl Nistor Ionut – supun la vot propunerea dlui Man 
constat ca e acceptata cu unanimitate de voturi, daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna 
secretar sa dea citire hotararii, cuprinzand aspectele pe care consiliul local le-a stabilit 
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
6. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea contributiei 

populatiei, care nu beneficiaza simultan de bransarea/racordarea la sistemele publice de 
apa/canalizare, la intretinerea şi asigurarea functionarii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare la nivelul comunei Blajel; 
Inițiator: Primarul comunei Blajel. 

- Referat de aprobare nr. 510/19.02.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartimentului administrativ) nr. 673/24.02.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.02.2021 

Temei legal: art. 11 alin (3) lit „f”, art. 28 alin (1) si art. 34 alin (2)  din legea nr. 241/2006, art 16 
alin (2) si art. 30 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale si art. 484 din Legea nr.. privind 
Codul Fiscal, art. 129 alin. (2) lit. “d”, coroborat cu alin (4) lit. “c” si alin (7) lit. “n” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ  
Dl Costin – au avut loc ample discutii pe marginea proiectului de hotarare in comisii. E foarte greu 
sa determini modul de impunere in situatia pe care ati prezentat-o astfel incat sa fie asigurat un 
echilibru. Cred ca s-ar impune in prima etapa sa faceti o analiza a consumurilor medii de apa pe 
gospodarie, pe ultimele luni, sa vedeti ulterior cat revine unei gospodarii, o impartiti la nr de 
persoane si stabilim un consum mediu pe persoana si abia dupa putem discuta de cuantumul taxei 
Vandor C – de ce nu mergem pe stabilirea unui consum pausal? 
Dl Viceprimar – daca mergem pe varianta pe care o utilizeaza operatorul in ariile de delegare ar 
trebui sa pornim de la 6.3 mc/persoana/luna si depasim cuantumul taxei stabilita sau sa cerem 
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contorizarea sursei proprii – dar in aceasta ipoteza am primit reactii prin care oamenii au afirmat ca 
se vor debransa de la retea si e greu si de urmarit, pentru ca unii beneficiari isi uda gradinile din 
sursa proprie si cantitatea nu este deversata in sistemul de canalizare. Ar fi nedrept  
Dna Roman – si cei care utilizeaza ambele sisteme de alimentare cu apa, alternativ ? 
Dl Primar – aceea scapa, vor achita exclusiv taxa pe baza citirii contorului 
Dna Roman Alina – se pot si ivi situatii in care oamenii vor folosi doua zile apa de la retea, ca sa 
fie ceva inregistrat,  si in rest apa din sursa proprie dar vor achita numai taxa rezultata din citirea 
apometrului desi au deversat mai mult in canalizare   
Vandor C – Nu cred ca vom putea reglementa toate situatiile care s-a putea rezulta din modul in 
care e la acest moment organizat serviciul. Ma gandesc sa asteptam sa fim preluati, macar pe 
sistemul de apa de catre operator si ulterior vom face din nou o analiza a situatiei 
Dl Boesan – De cativa ani buni ne tot laudam ca vom fi preluati .... 
eu propun sa fie cuprinsi si cei care desi bransati la sistemul public nu au inregistrate consumuri pe 
contor si vor fi exonerati numai cei care prezinta documente justificative ca nu au locuit la imobil 
Dl Primar – e foarte greu de urmarit si lucrurile ne vor scapa de sub control, nu am nici personal 
care sa monitorizeze miscarile populatiei. Oricum costurile cele mai mari le inregistram pe sistemul 
de canalizare. Prin metoda asta macar sa incasam o parte din sume  
Propun o solutie de compromis: haideti in prima etapa sa cuprindem la obligatia platii doar acele 
persoane care utilizeaza sistemul de canalizare dar nu sunt bransati la apa si mai evaluam situatia 
dupa....       
dl Boesan: oricum taxa de 2 lei/persoana/luna e modica. Cuprindeti cel putin 5 lei/persoana/luna 
dl Costin – si faceti o inventariere a acestor categorii de beneficiari! 
dl Nistor Ionut – supun la vot, in prima faza propunerea dlui primar. Constat ca e acceptata cu 
unanimitate de voturi. 

-  Supun la vot si propunerea privind cuantumul taxei de 5 lei/pers/luna. Constat ca e acceptata 
in unanimitate 

- Asadar, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii cu toate modificarile insusite de consilierii 
locali 

Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 
Dl Nistor –ordinea de zi a fost epuizata, mai sunt interventii? 
Dl Boesan – am eu o intrebare pentru dl Primar: terenul, curtea din spatele dispensarului uman 
apartine primariei? 
Dl primar – da 
Dl Boesan – am remarcat ca sunt acolo niste baieti care fac dezmembrari auto. Au inchiriat cumva 
terenul ? 
Dl Primar – deocamdata doar au igienizat zona, au avut acceptul meu si exista o solicitare de 
inchiriere. Urmeaza sa o solutionam 
Dl Boesan – Bine. Multumesc  
Dl Nistor – Daca nu mai sunt si alte interventii declar sedinta inchisa 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30. 
 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Nistor Ionut                       Ioana Ghiorghe 


