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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

Localitatea Blandiana, nr. 15 

C.I.F. 4562303 tel/fax. 0258760811, 0258/760738  

E-mail primariablandiana@yahoo.com   

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 13.02.2023, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi a prevederilor Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al consiliului local Blandiana, aprobat prin hotărârea nr. 15/2021, cu 

ocazia şedinţei extrordinare a Consiliului local Bladiana ce a avut loc în data 13.02.2023, ora 

10.00 și s-a desfăşurat la sediul acestuia, în sala de şedinţă a Primăriei. 

Procesul verbal conţine sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local, precum şi modul 

în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte.  

Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin Dispoziţia Primarului nr. 20 din data de 

10.02.2023, în temeiul dispoziţiilor art.133 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art.134 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 

privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.23 alin.(2) din 

regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local Blandiana, aprobat prin 

hotărârea nr.15/2021, convocarea Consiliului local s-a realizat în scris și prin mijloace 

electronice (whatsapp) prin intermediul secretarului general al comunei Blandiana, cu 3 zile 

înainte de data şedinţei, în proiectul ordinii de zi, aprobat prin act administrativ al primarului, 

în invitaţia de şedinţă şi în convocatorul de înmânare a materialelor de şedinţă, regăsindu-se 

toate datele şi informaţiile prevăzute de lege şi regulament cu privire la convocare, înclusiv 

data, ora, locul şi modalitatea de desfăşurare a şedinţei. Odată cu invitaţia la şedinţă şi 

convocatorul de înmânare a materialelor s-au pus la dispoziţia alesilor locali, în format scris, 

pe suport de electronic, toate proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, modul de 

repartizare a acestora către structurile din aparatul de specialitate şi comisiile consiliului local. 

Proiectul ordinii de zi, actul administrativ de aprobare a acestuia şi totodată de convocare a 

autorităţii deliberative, precum şi proiectele de hotărâri au fost aduse la cunoştinţă publică, 

prin postarea la sediu şi pe site-ul instituţiei. 

Domnul secretar general al comunei Blandiana, domnul Cunțan Ioan Ovidiu, constată, 

potrivit semnăturilor din lista de prezenţă a aleşilor locali, parte a dosarului ședinței, precum 

și prin contactarea prin mijloacele electronice (platforma whatsapp) că dintr-un număr de 9 
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consilieri în funcție, 9 aleși locali participă la ședință fiind prezenţi în sală și prin intermediul 

platoformei de whatsapp - grupul – Consiliul local Blandiana.  

Ședința de consiliu local este statutară fiind prezențiun număr de 9 consilieri din cei 9 în 

funcție. 

Domnul secretar general al comunei Blandiana, trece în revistă legislația în materie de 

incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la 

dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de 

interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să 

anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. Niciunul dintre consilieri nu a declarat că s-ar 

afla într-o astfel de situație. 

La şedinţă participă de drept:  

Gherman Nicolae - primarul comunei Bladiana  ;  

Cunțan Ioan Ovidiu - secretarul general al comunei Blandiana. 

Participă ca invitată :  

Domnișoara Pîclișan Crinela Elena , inspector în cadrul Compartiment financiar contabil,  resurse 

umane, taxe si impozite locale, arhiva. 

LA PUNCTUL UNU DIN ORDINEA DE ZI - descărcarea Procesului Verbal al Ședinței 

ordinare din data de 31.01.2023, domnul secretar  menționează faptul că procesul verbal al 

ședintei a fost comunicat domnilor consilieir odata cu trasmiterea materialelor aferente 

ședintei spre luare la cunoștință și supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Acesta 

se aprobă cu Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. 

LA PUNCTUL DOI DIN ORDINEA DE ZI, domnul secretar invită domnii consilieri să 

facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședintă pentru intervalul februarie- aprilie 

2023. 

Domnul consilier Ispas Emil – propune pe domnul Ursu Mircea (viceprimarul comunei 

Blandiana). Nu se mai formulează alte propuneri,  

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 11/2023. 

LA PUNCTUL TREI DIN ORDINEA DE ZI - preşedintele de şedinţă, domnl Ursu 

Mircea, dă cuvântul iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a 

prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.   

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare, și dă citire 

ordinii de zi și o propune spre aprobare, aşa cum aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 3 

zile înainte de data şedinţei extrordinare. 
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1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de  31.01.2023 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședința al Consiliului 

Local al comunei Blandiana pentru lunile februarie-aprilie 2023 - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare 

a Consiliului local Blandiana cu convocare de îndată din data de 13.02.2023 - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea analizei situației la nivelul comunei 

Blandiana în vederea înființării sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și 

epurare a apelor uzate - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice 

Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

investiția  REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE 

SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA- 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului 

REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI 

EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al 

comunei Blandiana pe anul 2023 - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae 

 

Domnul Ursu Mircea, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 

specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate 

și menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sunt favorabile.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 12/2023. 

LA PUCTUL PATRU DIN ORDINEA DE ZI, preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de 

hotărâre şi referatul de aprobare.  

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre - privind aprobarea analizei situației la 

nivelul comunei Blandiana în vederea înființării sistemelor individuale adecvate (SIA) de 

colectare și epurare a apelor uzate şi referatul de aprobare.  
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Domnul Ursu Mircea, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 

specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate 

și menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sunt favorabile. 

Domnul Ursu Mircea, preşedintele de şedinţă – dă citire analiza situației la nivelul 

comunei Blandiana în vederea înființării sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și 

epurare a apelor uzate, întocmite de către consultantul din cadrul proiectului. 

Discuţii:  

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționează faptul că a studiat modul de funcționare 

a foselor și își exprima îngrijorarea legat de faptul ca , comuna Blandiana să nu devină 

neeligibilă din cauza faptului că fosele sunt prea mari pentru nevoile locale. Totodată, domnia 

sa atrage atenția asupra caracteristicilor tehnice ale acestor dispozitive (fose). Nu este 

impotriva proiectului însă dorește să atragă atenția astfel încât comuna Blandiana să fie 

eligibilă. 

Domnul primar, Nicolae Gherman – menționeză faptul că caracteristicile tehnice 

(capacitatea) foselor a fost stabilită în urma unor studii efectuate de către proiectanți și explică 

algoritmul de calcul referitor la intervalul de timp necesar pentru a fi curațată fosa precum și 

structura de costuri pentru o astfe lde operațiune. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – reiterează temerea ca proiectul să nu fie declarat 

eligibil din cauza supracalibrării  și dorește să menționeze faptul că stie astfel de cazuri. 

Domnul primar, Nicolae Gherman – dezvoltă aspectele legate de etapele implementării 

proiectului. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – vine cu propunerea de a se adresa o întrebare 

proiectantului legat de capacitatea foselor. 

Domnul primar, Nicolae Gherman – menționeză faptul că în acest stadiu nu se pot 

adresa alte întrebări proiectatului întrucât Studiul de fezabilitate al proiectului (care conține 

datele tehice ) este deja întocmit. 

Domnul Ursu Mircea – președintele de ședință dorește să precizeze că, încă din etapa 

culegerii de semnături din partea beneficiarilor finali ai proiectului (locuitorii comunei 

Blandiana), etapă la care a participat personal, aceștia și-au manifestat interesul pentru 

capacități și mai mari ale foselor. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționeză faptul că după părerea dumnealui vor fi 

persoane „străinașe” care, posibil, să fie nemulțumite. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  
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Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 13/2023. 

LA PUCTUL CINCI DIN ORDINEA DE ZI , preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de 

hotărâre şi referatul de aprobare.  

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre - privind aprobarea documentației 

tehnico-economice Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general pentru investiția  REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE 

COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL 

ALBA.  

Domnul Ursu Mircea, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 

specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate 

și menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sunt favorabile. 

Discuţii:  

Domnul Ursu Mircea trece în revistă principalii indicatori tehnico-economici ai 

proiectului. Nu mai sunt alte opinii exprimate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 14/2023. 

LA PUNCTUL ȘASE DIN ORDINEA DE ZI , preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de 

hotărâre şi referatul de aprobare.  

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre - privind aprobarea implementării 

proiectului REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI 

EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA.  

Domnul consilier Ursu Mircea, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului 

structurii de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate 

și menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sunt favorabile. 

Discuţii:  

Domnul secretar prezintă faptul că pentru a depunerea proiectul este necesară adoptarea 

acestei hotărâri care trebuie să conțină aprobarea unor prevederi obligatorii stabilite prin 

ghidul de finanțare a proiectului . 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 15/2023. 
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LA PUNCTUL ȘAPTE DIN ORDINEA DE ZI , preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de 

hotărâre şi referatul de aprobare.  

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre - privind aprobarea rectificării bugetului 

local al comunei Blandiana pe anul 2023.  

Domnul Ursu Vasile, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 

specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate 

și menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sunt favorabile. 

Discuţii:  

Domnul primar menționează faptul că se impune această rectificarea pentru cuprinderea 

unor sume necesare modernizării drumurilor 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – dorește să știe daca podul și daca nu este finanțat din 

același program. 

Domnul primar, Nicolae Gherman – precizează că obiectul de investiții – pod este 

finanțat din PNDL 2 și faptul că situația realizării podului peeste râul Mureș a fost încetinită și 

din cauza unor probleme cu unele comune vecine. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 16/2023. 

 

In cadrul discuțiilor, interpelărilor, punctelor de vedere  – probleme curente. 

 

Domnul primar – prezintă faptul că pe PNRR se pot depune proiecte pe școli 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – dorește să adauge că cunoște acest aspect și că trebuie 

făcut ceva.  

Domnul primar – menționează faptul că a fost la București pentru semnarea unor 

contracte de finanțare pentru realizarea unor investiții – și exemplifică cu parcul fotovoltaic. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – dorește să precizeze faptul că sunt recomandări ca 

pentru transportul elevilor să se folosească microbuse hibride – gpl și electric, gazul fiind mai 

putin poluant precum și faptul că sunt fonduri alocate pentru astfel de dotări și propune 

accesarea de proiecte pentru obținerea unui astfel de microbus. 

Domnul primar – este de acord cu un astfel de demers. 

Domnul consilier Vasile Gavrilă – ofera domnilor consilieri o serie de detalii tehnice 

legate de principiul de funcționare a unor astfel de autovehicole hibride. 
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Domnul consilier Ursu Mircea (viceprimar ) – președinte de ședință – dorește să adauge 

faptul că după realizarea parcului fotovoltaic, microbusul se va putea alimenta cu energia 

produsa de către acesta. 

Domnul consilier Ispas Emil – dorește să cunoască care este distanța parcursă de către un 

astfel de microbus. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – la întrebarea domnului consilier Ispas Emil dorește să 

menționeze faptul că aceasta depinde de mai muți factori (model, caracteristicile tehnice etc.). 

De asemenea , domnul consilier Itu dorește să atraga atenția asupra modalității de stabilire a 

traseelor autobuselor în cadrul județului Alba și că trebuie făcut ceva și în avantajul 

locuitorilor comunei Blandiana. 

Domnul consilier Vasile Gavrilă – dorește să menționeze faptul că și transportul rutier de 

persoane se supune principiului eficienței și că totul se stabilește în funcție de numprul de 

călători.  

Domnii consilieri fac o enumerare a persoanelor care fac naveta și care sunt beneficiarii 

direcți ai transportului.   

Nemaifiind discuții domnul consilier Ursu Mircea (viceprimar), 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 următoarea ședință a consiliului local.   

Epuizându-se puntele înscrise pe  ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa 

închisă.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

           Consilier local                                                       Ioan Ovidiu CUNȚAN   

             Mircea URSU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


