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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 05.04.2021 în şedinţa extraordinară, de indata a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-l Primar – Bună seara! Va multumim ca ati dat curs invitației noastre. Considerentul convocarii 
acestei sedinte deinadata, este cererea CNI din 31.03.2021 inregistrata sub nr. 1315/01.04.2021 prin 
care se solicita completarea documentatiei depuse in vederea obtinerii finantarii pentru obiectivul de 
investitii “Construire grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul 
Sibiu”, pana la data de 07.04.2021 acesta fiind deja inclus in Lista sinteza a subprogramului „Unitati 
de Invatamant de stat” aprobata prin Ord. MLPDA nr. 3657/19.08.2020, la data mentionata urmand 
a avea loc sedinta comisiei tehnice de avizare si n-as vrea sa ratam un termen pentru a face inca un 
pas in vederea implementarii acestui proiect. II dau cuvantul doamnei secretar pentru mentiunile 
procedurale  
Dna secretar - Constat că şedinţa extrordinară de astăzi, 5 aprilie 2021, este statutară, fiind prezenţi 
11 consilieri din totalul de 11 in functie.  
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
86/02.04.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Rapoartele de specialitate au fost elaborate pana la data sedintei in plen si dorim sa obtinem si 

avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
dl  Nistor Ionut - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 2 proiecte de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
Suspend pentru 5 minute sedinta in vederea emiterii avizului comisiilor 
Sedinta se reia la ora 17.10 min 
dl  Nistor Ionut – luam in dezbatere proiectul de hotarare, inscris la punctul 1 al ordinii de zi 
respectiv :  

 1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
investiția“Construire grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul 
Sibiu”; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel  

- Referat de aprobare nr. 1322/01.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 1333/02.04.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 05.04.2021 

Temei legal: 44 alin (1) si art. 45 alin (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale si ale 
art. 1 alin. (2), lit. „e” coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. „e”, art. 6 și art. 13 din Anexa 3 - Programul 
naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10 din H.G. nr. 
907/ art. 129 alin (1), alin (2) lit. “b”, coroborat cu alin (4) lit. “d”, art. 139, alin. (3) și art. 196, alin. 
(1), lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ 

Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Roman A – as vrea totusi sa stiu cati copii frecventeaza acum gradinita si ce cadre didactice 
deservesc unitatea de invatamant 
Dl Primar – dl director mi-a confirmat faptul ca sunt inscrisi 38 de copii si sunt angajate 2 
educatoare si 1 ingrijitoare 
Boesan M – Care este natalitatea inregistrata pe comuna? S-a facut un studiu de impact care sa 
stabileasca daca este nevoie de o gradinita noua? 
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Dl Primar – domnilor, la acest moment nu mai stabilim oportunitatea acestui obiectiv. Ea a fost 
aprobata o data cu studiul de fezabilitate, inca din anul 2019. Acum se pune in discutie efectiv 
actualizarea indicatorilor. Va reamintesc ca este o investitie finantata din fonduri nerambursabile. 
Contributia comunei Blajel este infima de doar 124 mii lei la o investitie totala de 3.8 milioane lei... 
Roman A – Consider totusi ca, in acest mandat avem si noi dreptul la o opinie si mi-e teama ca 
edificarea acestei gradinite nu rezolva problema cadrelor didactice. Nu starea insalubra a gradinitei 
face ca frecventa sa fie mica ci calitatea profesionala a educatorilor 
Vandor C – poate ca are si asta o influenta dar daca nu oferi conditii, nici nu poti sa te astepti sa 
vina copii 
Nistor I -  consider ca trebuie sa facem totusi ceva. Obiectivul nostru este sa determinam oamenii, 
in mod special cei tineri, care cauta sa se indeparteze de oras sa ia in calcul si faptul ca Blajelul 
poate oferi macar o parte din logistica necesara. Trebuie sa intinerim satul. Altfel ajungem ca la 
Paucea si Romanesti unde unitatile de invatamant nu mai au copii. 
Roman A – ar fi ideal insa daca nu intervenim si la calitatea predarii si la alegerea cadrelor 
didactice, oamenii tot nu vor aduce copii in Blajel la scoala 
Dl Primar -  cadrele didactice sunt angajate de catre Inspectorat. Autoritatea Publica nu are nici un 
amestec in aceasta chestiune.... 
Nistor I – daca nu mai sunt si alte interventii 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” .  
dl  Nistor Ionut – luam in dezbatere proiectul de hotarare, inscris la punctul 2 al ordinii de zi 
respectiv :  

 
2.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii 
“Construire grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul Sibiu”; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 1323/01.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 1334/02.04.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 05.04.2021 

Temei legal: art. 6 alin (1) lit. ”a” din OUG 25/2001, art. 1 alin. (2), lit. „e” coroborat cu art. 2 alin. 
(1), lit. „e”, art. 4, art. 7 și art. 13 din Anexa nr. 3 a aceluiasi act, Ordonanta Guvernului nr 
16/19.08.2014, art. 129 alin (1), alin (2) lit. c, art. 139 alin (1), alin (3) lit. „g”, art. 196 alin (1) lit. 
„a”, si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
Roman Alina – revin cu speranta ca pana la data la care ne vor preda obiectivul finalizat, vom putea 
face ceva si cu asigurarea unor cadre didactice la standardele pe care le ofera imobilul 
Nistor I – daca nu mai sunt si alte interventii 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” .  
 
dl  Nistor Ionut: ordinea de zi este epuizata. Mai sunt interventii? 
Dl Horhoi Nicolae – daca tot ne-am strans la sedinta de azi, as vrea sa formulez o intrebare catre 
consilierii locali. Ma intreaba oamenii din sat, am fost si ieri la biserica, ce se intampla cu aducerea 
apei in sat si reabilitarea drumurilor. Si noi facem parte din comuna asta si as vrea sa stiu ce le 
raspundpentru ca din motive personale am lipsit la cateva sedinte... 
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Dl Primar -  si proiectul pentru “imbunatatirea infrastructurii rutiere” este depus in vederea 
obtinerii finantarii la CNI iar Studiul de Fezabilitate pentru realizarea alimentarii cu apa a satului a 
fost supus aprobarii Consiliului Local, fiind intr-un final aprobat. Pentru ambele investitii se cauta 
sursa de finantare 
Boesan Mihai – daca imi amintesc suma e oricum foarte mare 
Dl Primar -  nu ne-o permitem exclusiv din fonduri bugetare tocmai de aceea incercam alternative 
Vandor Mihai – fara legatura cu sedinta de azi, daca tot s-a deschis subiectul diverse, fac si eu o 
interpelare. E o harababura de nedescris in pasuni. Daca tot am constituit comisia va rog sa aveti in 
vedere faptul ca nu pot primi toate animalele din sat. Suprafata pe care o detin are pondere mai mare 
de la terti decat de la Primarie. Nu pot sa iau toate animalele din sat. Pana la urma se pare ca sunt 
singurul care mai accepta dar nu le pot lua pe toate. Depasesc incarcatura. Si toate obligatiile sunt 
numai ale mele; ei “numai trec” prin pasunea pe care o administrez dar nu curata nimic si rad toata 
iarba. Nu poate veni unul si altul cu cate doua trei sute de oi si sa intre in pasunea mea 
Dl Primar – aveti suprafetele inchiriate, animalele din sat trebuie sa pasuneze toate, intelege-ti-va 
cu oamenii sugur se poate identifica o solutie. Puneti conditii, negociati, astfel incat lucrurile sa fie 
echilibrate 
Dl Nistor Ionut: multumesc colegilor pentru buna desfasurarea  sedintei, declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,30. 

 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Nistor Ionut                  Ioana Ghiorghe 


