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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 27 septembrie 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. 
169/21.09.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  
La data de 23.09.2021, proiectul ordinii de zi a fost suplimentat cu inca un punct, prin Dispozitia nr. 
170/23.09.2021 iar, dupa comunicarea acului administrativ a fost inregistrata adresa nr. 3483 a 
Consiliului Judetean prin care s-a solicitat amanarea aprobarii Ghidului privind traseele turistice 
pedestre si cicloturism in jud Sibiu. 

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.  
In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 24 septembrie 2021, au fost avizate cele 9 

proiecte de hotărâre supuse dezbaterii si inscrise pe Ordinea de zi.  
Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 10 iunie 2021, al 

sedintei extraordinare din data 22 iunie 2021, a procesului verbal al sedintei extraordinare din 2 iulie 
2021 si cel al sedintei extraordinare din 05 august 2021 

 
Sunt observaţii cu privire la acestea?  
- Daca nu sunt observatii supun la vot procesele-verbale. 

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

Asa cum am precizat, prin suplimentarea ordinii de zi cu punctul 10, conform Dispozitiei nr. 
170/2021 dar cu retragerea punctului aflat la pozitia 7 in anexa Dispozitiei nr. 169/2021, pe ordinea 
de zi se afla 9 proiecte de hotarare.  
O sa va rog sa faceti propuneri cu privire la desemnarea unui presedinte de sedinta pentru a putea 
continua sesiunea 
Nistor Ionut il propune pe Virca Ioan 
Se supune la vot, propunerea dl Virca Ioan obtine 11 voturi fiind astfel desemnat presedinte al 
sedintelor Consiliului Local Blajel pentru urmatoarele 3 luni, fiind adoptata HCL nr. 44 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
Virca Ioan – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 9 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 11 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi, si incepem cu punctul 2: 
 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Blajel pe anul 
2021;  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3435/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3494/24.09.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 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. 
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dl Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi „pentru” si 5 abtineri (Boesan Mihai, Roman Alina, 

Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor și impozitelor locale precum 

si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2022; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3436/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva)  nr. 2365/3478/23.09.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Boesan – rata inflatiei presupun ca nu intra la vot, doar cotele de impozitare si cotele 
aditionale.... va rog sa-mi spuneti ce impact, cu ce procent se majoreaza practic taxele 
Dl Primar – am facut o simulare a impactului financiar si va pot spune ca, prin comparatie, fata de 
suma de cca 125 lei, cat ar rezulta prin aplicarea cotei de 0.12% la o valoare impozabila de 100.000 
lei (la care a fost adaugata rata inflatiei), pentru cladiri, ar rezulta o valoare a impozitului de cca 185 
lei (cu cota de impozitare de 0.17% la care s-a adaugat cota aditionala de 5%) 
Dl Vandor Alin – e cam mare cresterea. Populatia o va percepe ca pe crestere de aproape 80% 
Dl Costin – cresterea este de cca 50 % pe calcul matematic. 
Dl Boesan – pentru ce va trebuie bani la buget? Ce avem chiar asa urgent de implementat? Nu 
exista si alte solutii de atragere a veniturilor? 
DL Primar – dle consilier este vorba de venituri proprii, cu care se alimenteaza sectiunea de 
functionare. In contextul in care avem cheltuieli majore cu sistemul de alimentare cu apa, cu 
salubritatea, cu cresterea preturilor la energie, imi este imposibil sa acopar toate cheltuielile generate 
atat de scoala cat si de necesitatea de a continua seria de reparatii la nivelul comunei. Daca apreciati 
ca propunerea mea nu este cea mai buna solutie faceti dumneavoastra alte propuneri 
Dl Costin – care ar fi impactul in situatia in care aplicam o cota de impozitare de 0.14%, pastrand 
cotele aditionale? 
Dl Primar – ar rezulta valoarea de 150.82 lei 
 Dna Roman – calculati si cu 0.13% 
Dl Primar - 140.04 lei 
Dl Costin – o crestere de cca 25 lei la o cota de 0.14% nu mi se pare prea mult, ea reprezentand cca 
12% 
Dl Vandor Alin orice crestere de peste 10% e greu de suportat,  
Dl Boesan – creste si taxa la apa? 
Dl Primar - la apa n-am propus crestere, voiam doar la salubritate dar voi renunta la aceasta 
propunere asteptand rezultatul programului pilot. 
dl Virca Ioan -  daca nu sunt interventii, o sa supun la vot cele 3 propuneri 
propunerea dlul Primar cu cota de 0.17 si cotele aditionale? – nici un vot pentru  
propunerea dlui Costin de 0.14 si cotele aditionale? – 6 voturi “pentru” si 5 abtineri 
propunerea dnei Roamn de 0.13 si cotele aditionale? – 3 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 7 
abtineri . 
Este evident faptul ca a fost adoptata propunerea dlui Costin. O rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii, cu amendamentul aprobat 
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Virca Ioan  -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi „pentru” si 5 abtineri (Boesan Mihai, Roman Alina, 
Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 



3 
 

Dl Costin – dragi colegi, as vrea sa aveti in vedere faptul ca nu e cazul sa atacati la acest moment si 
sa pretindeti faptul ca PNL a hotarat majorarea impozitului. Pana la urma cu totii, ca o echipa, am 
discutat si am agreat aceasta formula, ca atare ceea ce transmitem oamenilor este faptul ca trebuia 
luata o decizie prin care autoritatea publica sa poata continua sa functioneze... 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 
2021; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3437/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3479/23.09.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 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 6 voturi “pentru si 5 abtineri (Boesan Mihai, Roman Alina, 
Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 

 
5. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blajel; 
Inițiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 3438/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3480/23.09.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 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 8 voturi ”pentru” si 3 abtineri (Roman Alina, Boesan Mihai, 
Vandor Mihai) 
Dl Costin N - Dle presedinte, as vrea sa fiu scuzat, sa ma pot retrage de la sedinta, am o problema 
personala, fiica mea si sotia au fost internate in spital azi si e nevoie sa le duc cele necesare 
Dl Virca – imi pare rau, sigur ca sunteti scuzat! Sanatate multa! 
Dl Costin paraseste sala de sedinta 
 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru implementarea la nivelul 
UAT-urilor membre al ADI EcoNord, a instrumentului economic „plateste pentru 
cat arunci”; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3439/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ) nr. 3481/23.09.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Boesan – chiar discutam cu colegii mei si tare ne-ar fi placut sa se poata implementa 
instrumentul asta la nivelul comunei, pe specificul localitatii, desi mai e nevoie de interventia, fie a 
operatorului, fie a autoritatii. Ne aflam in situatia in care nu toata populatia beneficiaza de recipiente 
de colectare. De ex, eu am primit gratuit pubele galbena, prin distribuire dar un vecin, mutat de 
curand, nu mai are acces si trebuie sa-si achizitioneze prin forte proprii 
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Dl Viceprimar – stiu dle Boesan, e frustrant. De la bun inceput ne-au fost repartizate un numar prea 
mic de pubele galbene. Ar mai fi nevoie de cca 240 buc. Discutam cu dl primar posibilitatea de a 
achizitiona noi aceste pubele si de a le distribui. Vedem si care e reactia operatorului. 
dl Virca Ioan  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 10 voturi „pentru”  
 

7. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Blajel cu unitati administrativ 
teritoriale limitrofe municipiului Medias, in vederea constituirii unei ADI – Zona 
metropolitana; 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3441/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios) nr. 3482/23.09.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 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 10 voturi „pentru”  

 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului contributiei comunei Blajel pentru 

sustinerea „Fondului de Solidaritate” la nivelul Filialei Judetene Sibiu a ACoR ; 
Inițiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 3442/21.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios) nr. 3492/24.09.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Nistor – am vazut ca se propune de catre compartimentul de resort, contributia minima... ma 
gandesc ca ar trebui sa avem si noi mandria noastra... 
Dl Primar – au fost UAT care au stabilit contributia direct la 10.000 lei. Ce-i drept nu prea ne 
permitem aceasta extravaganta dar as fi mers si eu pe o suma ceva mai mare decat minimul... 
Dl Nistor – eu propun macar 2.000 lei/an si in masura in care ne permitem vom putea suplimenta 
Dl Virca Ioan – supun la vot propunerea dlui Nistor. Vad ca sunt 10 voturi “pentru” 
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 10 voturi „pentru”  

 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru reglementarea juridica a 

unor terenuri ocupate de constructii avand caracter provizoriu 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3470/23.09.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios) nr. 3493/24.09.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24 septembrie 2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Vandor Alin – nu se poate sa punem in discutie cele doua ipoteze, in doua hotarari distincte, 
pentru ce eu pentru una dintre propuneri sunt “pentru” iar in ceea ce priveste o propunere sunt 
impotriva, dar daca se voteaza asa, va trebui sa votez impotriva ... 
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Dl Vandor Mihai – si eu la fel  
Dna secretar – conform regulamentului Consiliului Local, se pot pune in discutie amendamente in 
timpul dezbaterii. Pot sa am in vedere optiunea dvs, iar dl presedinte va supune la vot cele doua 
propuneri in mod distinct... 
Dl Virca Ioan – supun la vot art. 1 al proiectului de hotarare 
Se consemneaza 8 voturi “pentru “ si 2 voturi “impotriva“ (Roman Alina, Boesan Mihai) 

- Supun la vot al doilea articol 
Se consemneaza 5 voturi “pentru si 5 voturi “impotriva” – acest articol nu a fost adoptat 
daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, sa acum a fost ea adoptata  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca  -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi „pentru” si 2 voturi “impotriva“ (Roman Alina, Boesan 
Mihai) 

 
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
 
Dl Virca Ioan – daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar sedinta 
inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1830. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Virca Ioan                       Ioana Ghiorghe 


