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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 21.12.2020 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. 
163/14.12.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
La data de 17.12.2020, prin nota inregistrata sub nr. 5090 s-a suplimentat proiectul ordinii de 

zi cu un proiectul de hotarare privind contractarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica 
in vederea radierii dreptul de servitute, de acces cu piciorul si mijloace de transport inscris in CF 
100020 Blajel in favoarea imobilului cu nr. top. 1395/1/1/1/1/1/4 inscris in CF 2475 Blajel /IE 
100780, fiind completata Anexa Dispozitiei nr. 163/2020 prin Dispozitia nr. 166/17.12.2020. 
Proiectul de hotarare inscris la punctul 2 al proiectului ordinii de zi, anexa a Dispozitiei nr. 163/2020 
a fost amanat, ca urmare a solicitarii ADI EcoNord inregistrata sub nr. 5169/18.12.2020. 
Totodata, dl primar solicita inca o interventie pe structura ordinii de zi... 
Dl Primar - va solicit domnule presedinte sa supuneti aprobarii, suplimentarea ordinii cu zi cu 
„Proiectul de hotarare privind suplimentarea si rectificarea bugetului local”. La data de 
18.12.2020 a fost adoptata HG nr 1100/18.12.2020 prin care ni s-au mai alocat sume din fondul de 
rezerva al guvernului, ANFP a deschis fila de buget in data de 21.12.2020. Am optat sa supun 
dezbaterii dvs acest punct, pentru a evita sa mai emit Dispozitie, care oricum sunt supuse validarii 
dvs. Tinand cont de faptul ca nu avea rost sa convocam o noua sedinta extraordinara, in prag de 
sarbatori. Acestea ar fi argumentele mele. Ii dau cuvantul dnei secretar sa finalizeze chestiunile 
administrative....   
Dna secretar- Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 21 decembrie 2020, este statutară, fiind 
prezenţi toti cei 11 consilieri in functie.  
In cadrul sedintelor pe comisii de specialitate din data de 18 decebrie au fost avizate cele 8 proiecte 
de hotărâre supuse dezbaterii iar rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana 
la data stabilita prin adresa nr 5096.2/14.12.2020.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 19 
noiembrie 2020. 
Sunt observaţii cu privire la acesta? Constat că nu. 

- Supun la vot procesul-verbal. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
Asa cum a precizat si dl primar, pe ordinea de zi se afla 9 proiecte de hotarare 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl Costin Nicolae – in primul rand supun la vot suplimentarea Ordinii de Zi, si respective ordinea 
de zi in integralitatea ei, cuprinzand 9 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Costin Nicolae: suspend sedinta pentru a putea emite avizul comisiilor de specialitate ale 
autoritatii pentru proiectul de hotarare cu care s-a suplimentat ordinea de zi 
Sedinta se suspenda pana la ora 17.20 min 
dl Costin Nicolae: avem si avizul comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotarare aflat la 
pozitia 9 de pe ordinea de zi, vom trece la dezbaterea proiectelor si incepem cu punctul 1 al ordinii 
de zi: 
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1. Proiect de hotarare privind constatarea alegerii domnului Horhoi Nicolae, delegat satesc 
al localitatii Romanesti;  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5097/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 5130/16.12.2020    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

Dl Boesan Mihai - din raportul compartimentului de resort ar rezulta ca adoptarea acestei hotarari 
este mai mult o formalitate, caz in care, intreb noi mai votam? 
Dna secretar -  In conditiile in care am justificat ca nu va prezint doar sub forma unei informari, 
rezultatul alegerii delegatului satesc ci o propun sub forma unei hotarari, fie ea chiar si in constatare, 
evident ca ea e supusa votului dvs.  
 Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru” si 2 voturi “impotriva” (dna Roman Alina si 
Boesan Mihai)   

 
2. Proiect de hotarare privind modificarea alin (3) al art. 1 din HCL nr. 74/2020; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5099/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 5140/16.12.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

dl Boesan Mihai: la adoptarea hotararii pentru acordarea formei de sprijin, am votat impotriva. 
Chiar daca propunerea este justificata, pentru consecventa imi voi exprima votul, in consecinta 
dl Costin Nicolae – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi „pentru” si 1 ”abtinere” (dl Boesan Mihai) 
 

3. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 162/2020 privind 
suplimentarea si rectificarea bugetului local 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5100/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 5131/16.12.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

dl Costin Nicolae: o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului maxim si a modalitatii de valorificare 

a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica administrat de 
catre Ocolul Silvic Medias, in anul 2021; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5101/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 5156/17.12.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

Dl Vandor Cosmin: consider pretul propus, mult prea mic. Lemnul de foc pentru populatie este 
stabilit la 150 lei, ca atare solicit sa stabilim pretul minim la 350 lei pentru partida de la Hula si 170 
lei pentru Paucea 
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Dl Nistor Ionut  - si eu ma gandeam sa ridicam pretul la 280 lei pentru Blajel si 120 lei pentru 
Paucea 
Dna secretar – daca fiecare face cate o propunere nu ajungem la nici un rezultat. Ar trebui supusa la 
vot fiecare propunere in parte si se va decide cu votul majoritatii... 
Dl Boesan Mihai – am putea merge pe o medie a celor doua propuneri .... 
Dl Primar – reprezentantii Ocolului Silvic mi-au detaliat caracteristicile masei lemnoase din cele 
doua partide. E vorba de o calitate mult mai prosta a lemnului decat ma valorificat anul trecut. Mai 
mult, partida de la Paucea se afla la distant mare fata de drum iar exploatarea de catre administrator, 
aduce costul catre 140 lei....  
dl Costin Nicolae: Va propun totusi, in prima etapa sa mergem de 280 lei la Blajel si 120 lei la 
Paucea. Supun la vot propunerea. Se accepta in unanimitate; o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii, conform votului exprimat  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
 

5. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele contabile si casarea centralei 
termice din incinta Dispensarului uman Blajel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5102/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (viceprimar si compartiment financiar contabil) nr. 

5155/17.12.2020    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

dl Costin Nicolae – daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
 

6. Proiect de hotarare privind exceptarea de la constituirea fondului de accesibilizare a 
padurilor proprietate publica, administrate de Ocolul Silvic Tarnaveni; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5103/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 4627/17.12.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

Dl Vandor Cosmin – eu zic sa incercam sa obtinem aceasta exceptie 
Dl Costin:  daca nu sunt si alte interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
 

7. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investitii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Blajel” 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5104/14.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 5139/16.12.2020    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

dl  Costin Nicolae.... daca nu sunt si alte interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
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dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  

 
8. Proiect de hotarare privind contractarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica 

in vederea radierii dreptul de servitute, de acces cu piciorul si mijloace de transport 
inscris in CF 100020 Blajel in favoarea imobilului cu nr. top. 1395/1/1/1/1/1/4 inscris in 
CF 2475 Blajel /IE 100780. 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5090/17.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 5161/18.12.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.12.2020 

dl Costin Nicolae – as vrea sa se consemneze faptul ca nu voi participa la vot la adoptarea acestei 
hotarari .... 
Dna Roman Alina – din cate inteleg eu, cineva incearca sa rezolve o situatie, pe spatele Primariei... 
dl Costin Nicolae: este o acuzatie foarte grava, pe care va rog sa o cenzurati. Mie imi spune ca n-ati 
inteles nimic din aceasta chestiune. La data prezentei nu mai sunt proprietar al acestui imobil, insa 
cum situatia litigioasa a intervenit cand aveam aceasta calitate, prefer sa raman obiectiv 
dl Vandor  Alin – de ce este nevoie sa angajeze primaria, pentru dvs un avocat? Nu mi se pare nici 
mie in regula.... 
dl Costin Nicolae – Nu pentru mine se angajeaza un avocet! in termeni foarte simpli, va mai explic 
inca o data ca eu am fost cumparator de buna credinta, iar la momentul achizitiei, terenul era liber de 
sarcini, conform extrasului CF de informare. In aceste conditii, garantia impotriva evictiunii o are 
vanzatorul, in cazul nostru comuna Blajel. Daca aceasta chestiune nu o rezolva vanzatorul, am 
optiunea de a cere despagubiri acestuia pentru prejudiciile suferinte, iar acele despagubiri se vor 
recupera de cei care s-au opus solutionarii situatiei create. 
dna Roman Alina – asta suna a amenintare, domnule consilier! Si nu ma va face sa nu-mi exprim 
votul conform convingerilor....  
Dl Costin – nu e o amenintare, doamna! E o situatie de fapt iar reactiile dvs imi intaresc 
convingerea ca n-ati inteles nici acum care sunt de fapt demersurile pe care trebuie sa le 
intreprindem pentru rezolvarea unei situatii create dintr-o ambitie personala a unuia dintre 
proprietarii vecini, care n-au uzat niciodata de aceasta servitude de trecere 
.... daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi „pentru”, 3 (trei) “abtineri” (dl Vandor Alin, Vandor 
Mihai si Roman Alina), 1 (un) vot “impotriva” (dl Boesan Mihai) si dl Costin Nicolae nu participa 
la vot, 

 
9. Proiect de hotarare privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5177/21.12.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil ) nr. 5181/21.12.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 21.12.2020 

dl Costin Nicolae: daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii,  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
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dl Costin Nicolae:  Ati luat act si de informarea privind noua structura scolara propusa pentru anul 
viitor. Din pacate realitatile sociale, conduc si la consecinte de acest gen. 
Constat ca ordinea de zi a fost epuizata. Mai sunt interventii?  
Dl Boesan Mihai – am si eu o intrebare: Materialele sanitare se dau pe anumite criterii? Tatal meu, 
desi persoana cu handicap nu a primit nici la aceasta data materialele de protectie... puteti sa obtineti 
un punct de vedere cu privire la ce demersuri ar trebui sa fac ca sa se poata califica si el... 
Dna secretar – voi aborda compartimentul de asistenta sociala pentru a afla mai multe detalii. 
dl Costin Nicolae - Daca nu mai sunt, declar sedinta inchisa si va doresc sarbatori linistite si un Nou 
An cu satisfactii personale si profesionale! 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 19,10. 
 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Costin Nicolae                       Ioana Ghiorghe 


