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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 31.01.2023, 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 ordinare a Consiliului local Bladianace a avut loc în data 31.01.2023, ora 

16.30 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 prin Dispoziţia Primarului nr.18/ din data de 25.01.2023, în 

temeiul dispoziţiilor art.133 alin.(1) 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 Haţeg, 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 5 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, că dintr-

un număr de 9 consilieri în funcție, 9 aleși locali sunt prezenţi în sală. 
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Domnul consilier Gavrilă Vasile, președintele de ședință, declară ședința 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 28.12.2022, domnul secretar dă citire 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, 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 şi referatul de aprobare, și dă citire 

ordinii de zi și o propune spre aprobare, aşa cum aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 5 

zile înainte de data şedinţei ordinare. 

1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 28.12.2022 

 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului local Blandiana din data de 31.01.2023  - Iniţiator: Primar Gherman 

Nicolae. 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la neasumarea de către Comuna Blandiana a 

responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru  pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 

Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026 - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae. 
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  acordarea unui mandat special domnului 

primar, Nicolae Gherman, reprezentantul Consiliului Local Blandiana in Adunarea 

generala a Asociației ,,Apa Alba” - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Blandiana -  Iniţiator: Primar Gherman 

Nicolae. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de 

interes local pe anul 2023, care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare -  Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Organigramei și a statului de 

funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Blandiana - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Blandiana jud. Alba pentru anul 2023 - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului  

bugetar din anii precedenți - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 
 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor 

datorate de comuna Blandiana pentru anul 2023 asociaţiilor din care face parte - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei 

Blandiana, pe anul 2023 – inițiator Primar Gherman  Nicolae. 

 

12. Prezentarea Raportului domnului primar Gherman Nicolae privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Blandiana, județul  Alba pentru  anul 2022 

 

13. Prezentarea Raportului anual de activitate al viceprimarului comunei  Blandiana pentru 

anul 2022. 

 

14. Prezentarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali ai Consiliului local 

Blandiana din legislatura 2020-2024, aferente anului 2022 
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15. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap pentru  semestrul II 2022. 

 

16. Probleme curente. 

 

Domnul Gavrilă Vasile, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii 

de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

Domnul secretar, 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 privind aprobarea ordinii de zi  .  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 1/2023. 

LA PUNCTUL TREI 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 şi referatul de aprobare.  

Domnul Gavrilă 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 secretar dă citire adresei Consiliului județean Alba, prin care se aduce la 

cunoștiința unitățiilor administrativ-teritoriale din județ, care sunt responsabilitățiile lor în 

implementarea Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – concluzionează faptul că delegarea este implicită, iar 

domnul secretar confirmă acest astept și menționeză faptul că la nivel local nu există 

capacitatea tehnice necesară implementării programului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 2/2023. 

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  acordarea unui mandat special 

domnului primar, Nicolae Gherman, reprezentantul Consiliului Local Blandiana in 

Adunarea generala a Asociației ,,Apa Alba şi referatul de aprobare.  

Domnul Gavrilă Vasile, preşedintele de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii 
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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 dă citire adresei Asociației „Apă Alba”, prin care se aduce la 

cunoștiința unitățiilor administrativ-teritoriale din județ membre în asociație, necesitatea 

acordării unui mandat special domnului primar, în vederea participării în procedura de vot a 

proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de  06.02.2023 precum și 

faptul că a fost comunicat inclusiv modelul de proiect de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 3/2023. 

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 analiza stadiului de înscriere a 

datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Blandiana şi referatul de aprobare.  

Domnul Gavrilă 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 secretar trece în revistă principalele prevederi legale precum și ale 

raportului întocmit de compartimentul registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Blandiana precum și  a măsurilor de întreprins în perioada următoare. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționeză faptul că și pe perioada anului trecut la fel 

s-a procedat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 4/2023. 

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 Planului de acţiuni si 

lucrări de interes local pe anul 2022, care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 

conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare şi referatul de aprobare.  
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Domnul Gavrilă 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 secretar prezintă faptul că pentru a beneficia de venitul minim garantat 

beneficiarii sunt obligați să presteze activități administrative pe raza comunei Blandiana, 

activități care sunt cuprinse în cadrul planului supus spre aprobare. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil - dorește să cunoască numărul de persoane beneficiare 

de venit minim garantat cu care se intră în anul 2023. 

Domnișoara Pîclișan Crinela Elena – menționează faptul că aceste informații sunt 

cuprinse în cadrul raportului de specialitate la proiectul de hotărâre, iar domnul secretar dă 

citire acestor informații și menționează faptul că pe parcursul anului de referință (2023) planul 

poate fi actualizat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 5/2023 

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 actualizarea Organigramei și a 

statului de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Blandiana şi referatul de 

aprobare.  

Domnul Gavrilă 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 secretar menționează faptul că prin actulizarea organigramei și a 

statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului, s-a avut în vedere doar 

specificarea faptului ca postul de secretar general al comunei nu mai este vacant în urma 

desfășurarii concursului pentru ocuparea acestuia. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil: dorește să menționeze faptul că în cadrul anexei 2 – 

Stat de funcții la centralizarea acestora s-a strecurat o eroare materială.  

Domnișoara inspector Pîclișan Crinela Elena și domnul secretar, verifică anexa și 

menționeză faptul că daca se impune vor proceda la corectarea acesteia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  
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Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 6/2023. 

LA PUNCTUL OPT 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 numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu 

handicap grav din comuna Blandiana jud. Alba pentru anul 2023.  

Domnul Gavrilă 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 secretar menționează faptul că pentru posibilele persoanele încadrate în 

grad de handicap cu asistent personal de pe parcursul anului 2023, trebuie suplimentat 

numărul de posturi. De asemenea este prezentată si situația actuală a numărului de asistenți 

personali și a indemnizațiilor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 7/2023. 

LA PUNCTUL NOUĂ 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 utilizării în 2023 a 

excedentului bugetar din anii prevedenți.  

Domnul Gavrilă 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 secretar dă citire sumelor cuprinse ca excedent și modalitatea de 

utilizare a acestora. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 8/2023. 

LA PUNCTUL ZECE 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 cotizațiior și 
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contribuțiilor datorate de comuna Blandiana pe anul 2023, asociațiilor din care face parte.  

Domnul Gavrilă 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 secretar dorește să le reamintească domnilor consilieri faptul că UAT 

comuna Blandiana face parte din mai multe asociații pentru care se impune a fi aprobate 

sumele necesare acoperirii contribuțiilor și a cotizațiilor generate de statutul de membru. Se  

dă citire anexei la proiectul de hotarâre conținând enumerare asociațiilor și a valorii 

cotizațiilor și contribuțiilor de pe anul 2023.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

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

LA PUNCTUL UNSPREZECE 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 bugetului local al 

comueni Blandiana pe anul 2023. 

Domnul Gavrilă 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 secretar menționează care sunt sursele de venituri care formează 

bugetul local precum și faptul că sumele repartizate din bugetul se stat și de la Consiliul 

județean au fost comunicate oficial prin adrese de inaintare. Se menționează calendarul 

aprobării bugetului local termenul limita fiind data de 02.02.2023. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 9 voturi „pentru”. Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 10/2023. 

LA PUNCTUL DOISPREZECE DIN ORDINEA DE ZI - Prezentarea Raportului 

domnului primar Gherman Nicolae privind starea economică, socială și de mediu a comunei 

Blandiana.  

Domnul secretar, Cunțan Ioan Ovidiu, prezintă faptul că în conformitate cu prevederile 

art. 225 alin. 3 din O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul admnistrativ – cu modificările și 

completprile ulterioare, statul de ale local impune ca „Fiecare primar prezintă anual, în faţa 

autorităţii deliberative,  un raport privind starea economică, socială şi de mediu a 
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unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”. 

Domnul primar prezintă Raportul privind starea economică, socială și de mediu a 

comunei Blandiana pe anul 2022. 

Domnul secretar menționează faptul ca Raportul domnului primar privind starea 

economică, socială și de mediu a comunei Blandiana pe anul 2022 va fi încărcat pe pagina 

oficiala a primariei. 

LA PUNCTUL TREISPREZECE DIN ORDINEA DE ZI - Prezentarea Raportului 

anual de activitate al viceprimarului comunei  Blandiana pentru anul 2022. 

Domnul secretar, prezintă motivația juridica a acestei proceduri administrative, fiind 

vorba de art. 225 alin. 2. 

Domnul viceprimar prezintă – raportul anual de activitate pentru anul 2022. 

Domnul secretar menționează de asemena faptul că raportul domnului viceprimar pe 

anul 2022 va fi încărcat pe pagina oficiala a primăriei, asftfel ca toți cei interesați să îl poată 

citi. 

LA PUNCTUL PAISPREZECE DIN ORDINEA DE ZI -  prezentarea rapoartelor 

anuale de activitate ale consilierilor locali ai Consiliului local Blandiana din legislatura 2020-

2024, aferente anului 2022. 

Se dau citire rapoartelor anuale de activitate, iar domnul secretar menționează faptul ca 

obigația sa este sa le publice pe site-un oficial. 

LA PUNCTUL CINSPREZECE DIN ORDINEA DE ZI -  prezentarea Raportului 

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru  semestrul II 2022. 

Domnul secretar – prezintă raportul întocmit de către compartimentul de specialitate - 

Asistență socială, stare civila, autoritate tutelară. De asemenea se precizează faptul că acest 

raport va fi comunicat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

(DGASPC), în conformitate cu prevederile legale. 

LA PUNCTUL ȘAISPREZECE DIN ORDINEA DE ZI – probleme curente. 

 

Domnul primar – prezintă intenția administrației publice locale de a acesa proiectul 

privind realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate și prezintă 

principalele avantaje ale soluție alese (fiind vorba despre nu vor mai fi afectate de sparturi 

caile publice – strazile ; nu se mai impune necesitatea unor pompe și stație de epurare care ar 

presupune costuri mari). 

Domnul consilier Popa Lucian Emil – își exprima acordul vis a vis de proiect. 

http://www.protectiasocialaalba.ro/
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Domnul consilier Itu Ioan Emil – dorește să știe dacă a fost făcută o evaluare a numărului 

total și dacă aceste sunt exclusiv individuale. 

Domnul primar – confirmă acest aspect și menționează faptul că au fost propuse un 

număr total de 585  de fose pentru toate localitățile componente ale comunei și că ele sunt 

individuale pentru ca pe viitor să nu fie discuții între beneficiari legate de costurile vidanjării. 

Doamna consilier Todea Rodica – este de acord cu afirmația domnului primar la fel ca și 

domnul consilier Suciu Dan. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționeză faptul că în conformitate cu actualele 

prevederi , trebuie făcută dovada că toata cantitatea de apă care intră într-o gospodărie, din 

sistemul public de alimentare cu apă și iasă și aduce la cunoștința domnului primar faptul că 

menrii încp a unei gospodării doresc să își monteze sistem individual de colectare. 

Domnul primar, Nicolae Gherman – menționeză faptul că a prevăzut unele sume pentru 

realizarea unui parc fotovoltaic care să produca energia necesara instituțiilor publice, iar restul 

să poată fi introdusă în sistenul național și vândută, lucru cu care este de acord și domnul 

consilier Itu Ioan Emil. 

Domnul primar – specifică faptul că și anul acesta continuă proiectul de înregistrare 

sistematică a imobilelor (terenuri) și faptul că a fost întabulat digul de protecție a localității de 

către reprezentații SGA Alba. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil dorește să cunoască care este configurația întabulării, iar 

domnul primar ofera unele detalii legate de acest aspect. 

Domnul primar, dorește să menționeze că pe parcursul anului 2023 dorește să aloce unele 

sume pentur repararea drumurior din luncă. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – aduce la cunoștința membrilor Consiliului local 

Blandiana faptul că a depus o petiție prin care se solicită redeschidera Gradiniței cu program 

normal din localitatea Blandiana și enumeră argumente în acest sens ( copiii de vârstă mai 

mică merg împreună cu cei mai mari, în cazul în care copii au unele probleme medicale 

parinții din localitatea Blandiana nu se pot deplasa pana la sediul din Acmariu, unitatea de 

învățămînt este cu tradiție unde au făcut școala părinții și bunicii locuitorlor de astăzi , este o 

locație ideală situată la mijlocul satului , fără activitate cladirea se va degrada, de-a lungul 

timpului în cladirea respectiva au fost efectuate lucrari de reparații curente și capitale, exista 

dotări decente care să ofera copiilor condiții bune). 

Domnul primar, Nicolae Gherman – menționează faptul că pentru deschiderea gradiniței 

in Blandiana se impune aprobarea înființării unui post de educatoare și de femeie de serviciu, 

dotarea cu o rampa de acees și construirea unei parcări conform unor standarde, iar 
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configurația terenului nu permite astfel de construcții, condiții care nu au putut fi întrunite ori 

de cate ori au fost verificate de către instituțiile descentralizate de la nivelul județului. 

Domnul primar dorește să menționeze faptul că nu este nimeni contra redeschiderii 

gradiniței, însă dorește să atragă atenția asupra faptului că printre semnatarii petiției sunt 

persoane care nu au copii de vârstă preșcolară. De asemenea, domnia sa, propune și colegilor 

din primărie să încerce să obțină redeschiderea grădiniței din Blandiana, dar că trebuie avută 

în vedere și situația mamelor din Acmariu întrucît la gradinița de acolo vin copii și din 

localitățile limitrofe. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționează faptul că nu dorește închiderea grădiniței 

din Acmariu , nefiind împotriva niciunui proiect care este în folosul oamenilor. 

Domnul Primar – mărturisește că nu este împotriva redeschiderii gradiniței din Blandiana, 

însă la situația actuală s-a ajuns din cauza neîndeplinirii unor condiții obiective menționate 

mai sus. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – menționează faptul că problema ridicată este o durene a 

multor oameni din Blandiana și că ea nu poate fi negată și promite să își ofere sprijinul pentru 

rezolvarea problemei. 

Domnul primar -  este de acord ca fiecare localitate ar trebui să aibă propria gradiniță 

avînd în vedere vărsta și nevoile celor mai mici participanți la procesul educativ. 

Domnul viceprimar – dorește să menționeze că în perioada anterioară același lucru se 

întâmpla cu copii din Acmariu care erau aduși cu mijloacele de transport (microbus) la 

Blandiana. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – reamintește că nu este impotriva funcționării grădiniței 

de la Acmariu, însă este de părere că trebuie făcute presiuni pe factorii decidenți pentru 

aprobarea redeschiderii grădiniței de la Blandiana și că chestiunea este cunoscută la nivelul 

județean a formațiunii olitice pe care o reprezintă pentru a primi sprijin. De asemenea 

menționeză faptul că se bucură pentru ce s-a realizat la Acmariu că sunt pentru oameni.  

Domnul primar – este de părere că totul este legat de numărul nimim de copii pentru 

aprobarea redeschiderii și s-ar bucura să se aprobe. 

Domnul consilier Itu Ioan Emil – nu este de acord cu faptul că elevii din clasa a VII –a și 

a VIII – a își desfășoară orele în sistem simultan de predare și că are de suferit calitatea 

actului educațional, iar copii nu au nicio șansă și că nu vor avea aces la sistemul de 

învățămând superior și la locuri de muncă bune. 

Domnul primar – dorește să reamintească, domnului consilier Itu Ioan Emil, eforturile 

depuse de către toți reprezentanții administrației publice locale pentru a atinge numărul nimim 
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de elevi  prin atragerea copiilor (inclusiv din localitățile învecinate) pentru a nu se închide 

școala și menționeză faptul că din localitățile Blandiana și Acmariu au fost cazuri de copii 

care au reușit să acceseze învățămăntul superior. Deci problema învățământului simultan este 

una obiectivă determinată de numărul mic de copii și normele de organizare a învățământului 

care impune un anumit număr minim de copii la clasa. 

Nemaifiind discuții domnul consilier Vasile Gavrilă, 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.   

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   

         Vasile GAVRILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


