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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

               Încheiat azi 28.12.2022 cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Blandiana. În sala de ședință a Primăriei se află dl primar,  dna. consilier local 

Gavrila Vasile – președinte de ședință, ceilalți consilieri locali si d-na secretar Piclisan Crinela 

Elena. 

D-na Piclisan Crinela Elena. face apelul nominal, în ordine alfabetică, al consilierilor locali. 

Consilierii locali îşi vor confirma prezenţa la şedinţă prin răspunsul afirmativ „Confirm 

prezența la şedinţă” acesta fiind consemnat de secretar în tabelul de prezenta. După efectuarea 

apelului tuturor consilierilor, constată că participă la lucrările ședinței un număr de 9 consilieri 

locali din totalul de 9 aleși și validați.(8 consilieri prezenti fizic si 2 consilieri locali cu 

prezenta electronica prin cadrul aplicatiei whatsapp) 

Dl. Secretar general, arată că, s-a efectuat convocarea consilierilor locali prin mijloace de 

comunicare electronica prin transmiterea Dispoziţiei primarului nr. 107 emisă la data de 

22.12.2022, împreună cu proiectele de hotărâri și înscrisurile care au stat la baza inițierii 

acestora, înscrise pe Proiectul ordinei de zi.  

Are cuvântul domnul primar pentru a prezenta următorul: 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru şedinţa publică ordinara din data de 28.12.2022. 

 

1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței publice ordinara din data de 22.11.2022 

 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de zi  - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae. 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2022- Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 
 

4.   PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificarii HCL nr.26/28.04.2022 

prin care s-au aprobat nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitele și taxele 

locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023- Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae. 

 

5. Probleme curente 
Se suplimenteaza ordinea de zi cu 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea mentinerii rețelei școlare a unităților  

de învățământ preuniversitar de stat din raza  teritorială a comunei Blandiana pentru 

anul școlar 2023-2024- Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

    Dna secretar Piclisan Crinela Elena informează Consiliul Local cu privire la numărul de 

voturi necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri, respectiv pentru fiecare proiect de hotărâre, 

este necesar un nr de  5 voturi (majoritate simplă, 1/2 din numărul consilierilor prezenți),  

               In continuare dl primar prezintă procesul verbal al ședinței publice ordinara din data 

de 22.11.2022. D-na Piclisan Crinela Elena face apelul nominal al consilierilor locali și 

consemnează în Tabelul nominal exprimarea votului atat fizic cat si la distanță. Constatam ca 
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au votat 9 consilieri locali „pentru” aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, din data 

de 22.11.2022 

   

In continuare dl primar prezintă  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 

ordinii de zi  - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae;  

       D-na Piclisan Crinela Elena face apelul nominal al consilierilor locali și consemnează în 

Tabelul nominal exprimarea votului atat fizic cat si la distanță. Constatam ca au votat 9 

consilieri locali „pentru”. Intrucat cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii privind 

aprobarea ordinii de zi  este majoritate simplă, constatam ca s-a îndeplinit cvorumul necesar 

(minim 5 voturi pentru) si s-a adoptat HCL nr. 74/2022 privind  aprobarea ordinii de zi. 

               In continuare dl primar prezintă  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 

Comisia de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 prezintă avizele favorabile privind proiectul de 

hotărâre. 

         D-na secretar Piclisan Crinela Elena face apelul nominal al consilierilor locali și 

consemnează în Tabelul nominal exprimarea votului fizic cat si la distanță. Constatam ca au 

votat 9 consilieri locali „pentru”. Intrucat cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 este majoritate absoluta, 

constatam ca s-a îndeplinit cvorumul necesar si s-a adoptat HCL nr. 75/2022 privind  privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 

        In continuare dl primar prezintă  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea 

modificarii HCL nr.26/28.04.2022 prin care s-au aprobat nivelurilor pentru valorile 

impozabile,  impozitele și taxele locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 

2023- Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

          Comisia de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 prezintă avizele favorabile privind proiectul 

de hotărâre. 

          D-na secretar Piclisan Crinela Elena face apelul nominal al consilierilor locali și 

consemnează în Tabelul nominal exprimarea votului atat fizic cat si la distanță. Constatam ca 

au votat 9 consilieri locali „pentru”. Intrucat cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii 

privind aprobarea modificarii HCL nr.26/28.04.2022 prin care s-au aprobat nivelurilor pentru 

valorile impozabile,  impozitele și taxele locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile 

în anul 2023 este majoritate absoluta, constatam ca s-a îndeplinit cvorumul necesar  si s-a 

adoptat HCL nr. 76/2022 privind aprobarea modificarii HCL nr.26/28.04.2022 prin care s-au 

aprobat nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitele și taxele locale, alte taxe,  taxe 

speciale și amenzile aplicabile în anul 2023 

        In continuare dl primar prezintă  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  aprobarea mentinerii 

rețelei școlare a unităților  de învățământ preuniversitar de stat din raza  teritorială a comunei 

Blandiana pentru anul școlar 2023-2024- Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

       Comisia de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 prezintă avizele favorabile privind proiectul de 

hotărâre. 

D-na secretar Piclisan Crinela Elena face apelul nominal al consilierilor locali și consemnează 

în Tabelul nominal exprimarea votului atat fizic cat si la distanță. Constatam ca au votat 9 

consilieri locali „pentru”. Intrucat cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii privind 

aprobarea mentinerii rețelei școlare a unităților  de învățământ preuniversitar de stat din raza  

teritorială a comunei Blandiana pentru anul școlar 2023-2024 este majoritate absoluta, 

constatam ca s-a îndeplinit cvorumul necesar si s-a adoptat HCL nr. 77/2022 privind 
aprobarea mentinerii rețelei școlare a unităților  de învățământ preuniversitar de stat din raza  

teritorială a comunei Blandiana pentru anul școlar 2023-2024 

 

     Probleme curente 

Domnul Primar Gherman Nicolae aduce la cunostiinta Consiliului Local faptul ca sunt 

probleme in ce priveste investitia,,Construire Pod peste Raul Mures in comuna Blandiana,,cu 
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constructorul SC BIF TRANS MARISEL SRL si despre faptul ca pe viitor este posibil sa fie 

nevoie sa se rezilieze contractul cu acestia, deoarece au marit preturile peste limita admisa. 

Deasemenea m-ai informeaza asupra faptului ca s-a semnat contractul de finantare in ce 

priveste intabularile gratuite, precum si contractul cu Cadastru Maxim, urmand sa fie 

intabulata intreaga lunca. O problema ar fi diminuarea suprafetelor de teren din lunca din 

cauza digurilor de protectie 

Nemaifiind discuții dl consilier local Gavrila Vasile, preşedinte de şedinţă mulţumeşte 

domnilor consilieri pentru prezenţă şi declară închise lucrările şedinţei. 

S-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi afişat la panoul public şi pe 

site-ul Primăriei, după aprobarea acestuia în ședința consiliului local.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              p SECRETAR GENERAL AL UAT, 

                Consilier local                                            Piclisan Crinela Elena            

                Gavrila Vasile 
 

 

 
 


