
1 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 27.04.2021 în şedinţa extraordinară, a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 15.00 
 
Dl viceprimar –Va multumim ca ati dat curs invitației noastre. Considerentul convocarii acestei 
sedinte extraordinare, este reprezentat de rugamintea Inspectoratului Scolar Judetean, care conform 
metodologiei aprobate, are obligatia de a inventaria hotararile privind aprobarea retelei scolare la 
nivelul judetului, pana la sfarsitul lunii curente. Din pacate, erori de comunicare au determinat ca 
avizul prealabil, obligatoriu, sa ne parvina cu mare intarziere, desi calendarul desfasurarii acestor 
proceduri trebuia finalizat inca din luna martie, in conditiile in care inca din luna decembrie 2019  s-
a transmis catre institutia mai sus mentionata, proiectul de hotarare privind reorganizarea retelei 
scolare pentru anul 2021 – 2022, proiect care s-a aflat spre informare pe ordinea de zi si prin care 
stiti ca am propus desfiintarea structurii unitatii de invatamant, respectiv Scoala din Paucea, datorita 
lipsei copiilor care necesita scolarizare. In contextul in care am convocat totusi aceasta sedinta, mi-
am permis sa introduc pe ordinea de zi si nominalizarea a doi consilieri in comisia de evaluare a 
performantelor profesionale ale functionarului public de conducere, secretarul general, pentru a 
finaliza si aceasta procedura. Va rog sa aveti in vedere faptul ca activitatea evaluata se raporteaza la 
perioada cuprinsa intre 01 ianuarie – 31 decembrie 2020, ca atare, va propun sa nominalizati 
consilieri locali are au acoperit anul trecut prin mandatele lor. Pentru asigurarea impartialitatii, ar 
putea fi nominalizati membri din ambele partide reprezentate in autoritatea deliberativa. Totodata 
am introdus pe ordinea de zi si executia bugetara pe trimestrul I al anului 2021, intrucat, pentru 
sedinta ordinara volumul de munca al compartimentului contabilitate s-a axat pe elaborarea 
proiectului de buget si nu a mai fost timp suficient sa va pregatim si acest material. 
 Ii dau cuvantul doamnei secretar pentru mentiunile procedural.  
Dna secretar - Constat că şedinţa extrordinară de astăzi, 27 aprilie 2021, este statutară, fiind 
prezenţi 10 consilieri din totalul de 11 in functie. A anuntat absenta dl Virca Ioan, plecat in delegatie 
in strainatate de la locul de munca. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
88/23.04.2021, 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 3 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 15.05 min 
dl  Nistor Ionut – luam in dezbatere proiectul de hotarare, inscris la punctul 1 al ordinii de zi 
respectiv :  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Blăjel, 
pentru anul școlar 2021 – 2022 ; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 1607/23.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1624/23.04.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.04.2021 

Temei legal: art. 19 alin 4, art. 61 alin. 2 și art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
art. 22 din Metodologia aprobată prin Ord. M.E.N nr.  5599/21.09.2020, art. 129 alin (2) lit „d” 
coroborat cu alin (7) lit. „a” si a alin (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
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Roman A – cate cadre sunt incadrate la gradinita pentru 13 copii? Stiu ca la sedinta in care am 
aprobat indicatorii la Gradinita s-au raportat mai multi copii 
Secretar – au fost raportati inscrisi 38 
Dl Boesan M – promovabilitatea in ultimii ani, la unitatea de invatamant este foarte slaba. Nu stiu 
daca putem numara 1 copil care sa fi luat examenul de capacitate 
Secretar – prin proiectul de hotarare nu se pun in discutie aceste elemente. Se aproba doar reteaua 
de invatamant, respectiv, pe baza avizului, sunteti de acord ca in unitatea administrativ teritoriala sa 
functioneze o unitate de invatamant si ca aceasta unitate beneficiaza de finantarea cuprinsa in 
Bugetul de venituri si Cheltuieli 
Dl Boesan M – ce se intampla daca nu aprobam hotararea? 
Secretar – din punctul meu de vedere, Ministerul va lua act ca autoritatea deliberativa nu doreste ca 
in UAT sa existe unitate de invatamant si va emite ordin de desfiintare a acesteia, cu toate 
consecintele ce ducurg din aceasta. Distribuim copii la alte unitati de invatamant si trimitem cadrele 
didactice acasa 
Man A – practic Scoala din Paucea s-a desfiintat, nu? 
Secretar - da 
Nistor I – daca nu mai sunt si alte interventii o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”si 1 abtinere (dna Roman Alina) .  
Roman A – nu pot sa fiu de acord sa platim 2 cadre didactice pentru 13 copii. Eu am in grupa 22 de 
copii 
Vandor C – dna consilier in Gemania se plateste un cadrul didactic pentru 5 copii. Acolo sper sa 
ajungem si noi.... 
Horhoi Nicolae – pot sa va confirm ca si nepotul mei in Germania e in grupa cu 6 copii 
Secretar – pentru asta ar trebui schimbata legea 
Dl Vandor C – dar trebuie sa gandim si pozitiv si progresiv  
dl  Nistor Ionut – luam in dezbatere proiectul de hotarare, inscris la punctul 2 al ordinii de zi 
respectiv :  

2.  Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali in vederea numirii lor in 
comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 1608/23.04.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment resurse umane) nr. 1625/26.04.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal: art. 129 alin (14), art. 485 alin (5) si art. 621 din OUG nr. 57/2021 privind 
Codul Administrativ  
Nistor I – Va rog sa faceti propuneri cu privire la persoanele nominalizate. Considerati ca este 
necesar sa elaboram buletine de vot sau mergem pe vot deschis? 
Dl Vandor Cosmin – il propun pe dl consilier Costin Nicolae 
Dl Boesan M  – il propun pe dl consilier Vandor Mihai 
Nistor I. Mai sunt si alte propuneri? Va rog sa va exprimati votul cu privire la cele doua 
nominalizari. Constat ca aceste propuneri sunt aprobate in unanimitate si daca nu mai sunt si alte 
interventii o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, cuprinzand cele doua propuneri 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .  
dl  Nistor Ionut – luam in dezbatere proiectul de hotarare, inscris la punctul 3 al ordinii de zi 
respectiv :  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021; 
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Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 1609/23.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva)  nr. 1623/26.04.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.04.2021 1 

Temei legal: art. 20 alin (1) lit. c), art. 49 alin. (1), alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, coroborat cu alin (4) 
lit.”a” precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
Boesan Mihai – noi de fapt ce aprobam aici 
Secretar – luati act de modul in care sunt realizate veniturile si efectuate cheltuielile, in raport cu 
alocatiile bugetare aprobate prin buget. Trimestrul I al anului curent este putin atipic in conditiile in 
care, practic nu am avut buget la dispozitie, cheltuielile efectuandu-se exclusiv pe baza prevederilor 
cuprinse in Legea finantelor publice, respectiv in cota de 1/12 din bugetul anului precedent  
Nistor I – daca nu mai sunt si alte interventii o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut - Supune la vot hotărârea. 

- Sunt exprimate 5 voturi ”pentru” si 5 abtineri (Boesan Mihai, Roman Alina, Vandor 
Alin, Vandor Mihai, Man Adrian).  

Hotărârea nu este adoptată nefiind intrunita majoritatea absoluta 
dl  Nistor Ionut: ordinea de zi este epuizata. Mai sunt interventii? 
Dl Boesan Mihai – am eu doua interventii: va rog sa aveti in vedere ca dispozitia de convocare sa-
mi fie trimisa acasa. Eu o am de pe whatupp si mi-ar fi mai usor sa o am in format letric 
Secretar – pe tabel eu am semnatura. Nu stiam ca nu va parvine. V-o pot transmite pe e-mail daca 
va e mai usor asa 
Dl Vandor Mihai - am primit-o eu de fiecare data pentru el 
Vandor Alin – eu as prefera sa o primesc pe e-mail.... 
Boesan Mihai – si a doua interventie – va rog sa aveti in vedere actualizarea datelor de pe site. 
Acesta ar trebui actualizat de doua ori pe an. Daca nu intreprindeti demersuri voi face o sesizare la 
Cnacelaria Prefectului 
Secretar – sub ce aspect doriti actualizarea? In conformitate cu dispozitiile Codul Administrativ, am 
infiintat sectiunea “Monitor Oficial Local” in care ma preocup personal sa incarc documentele 
specifice si postam periodic informatiile pe care le consideram relevante 
Boesan M -  ma refer la absolut toate datele 
Secretar – permiteti-mi doar sa-mi exprim o rezerva. Nu am cunostinte tehnice necesare sa intuesc 
la ce anume va referiti. Va propun sa treceti pe la birou si impreuna sa stabim exact, cu site-ul in 
fata, ce anume va doriti sa fie evidentiat pe pagina de internet. Pe de alta parte ma simt obligata sa 
precizez faptul ca o asemenea lucrare, presupune costuri suplimentare, pe care nu le-am cuprins in 
buget. Ca atare, o eventuala achizitie a acestor servicii se va face numai in trimestrul III, cand se 
poate pune in discutie o rectificare a bugetului si avand clar o tema de proiectare. 
Boesan – Va trebui sa gasiti o solutie, altfel ma voi adresa cu o sesizare prefectului 
Secretar - sunteti liber sa o faceti. Si Corpul de Control al prefectului nu va face decat sa stabileasca 
un plan de masuri si conditiile vor fi aceleasi. Nu spun ca nu vom avea in vedere solicitarea dvs, 
insa ea nu va putea fi implementata atat de rapid pe cat sperati.... 
Dl Nistor Ionut: multumesc colegilor pentru buna desfasurare a sedintei, va urez tuturor Sarbatori 
luminate si binecuvantate si declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 15,35. 

 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Nistor Ionut                  Ioana Ghiorghe 


