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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 5 august 2021 în şedinţa extraordinară 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. 
137/02.08.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 5 august 2021, este statutară, fiind prezenţi 9 

consilieri  din cei 11 in functie. Lipseste motivat, fiind in concediul dl consilier Nicusor Andrei. Nu 
stiu nimic de dl Boesan... 
Vandor Mihai – cred ca doar intarzie 
Dna secretar - Dau cuvantul dlui presedinte: 
Dl Fagadar – in primul rand supun la vot Ordinea de Zi, cuprinzand 2 proiecte de hotărâre,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 9 voturi “pentru”. 
Va propun sa avizam proiectele de hotarare in timpul dezbaterii, asadar trecem la discutarea 
proiectelor inscrise pe ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in comisiile 
de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de vanzare prin licitatie publica a unor 
terenuri situate in intravilanul comunei Blajel 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 2744/02.08.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios)nr. 2794/04.08.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

dl Fagadar – sunt interventii la acest punct? Faceti va rog propuneri pentru fiecare dintre comisii  
Dl Costin – eu il propun pe dl Man Adrian 
Dl Fagadar – mai sunt si alte propuneri? 
Consilierii hotarasc exprimarea votului deschis precum si, ca persoana nominalizata sa faca parte 
din ambele comisii 

- Supun la vot propunerea: se constata ca dl Man Adrian a cumulat 9 voturi “pentru”. Va rog sa 
semnati si avizul  

- daca nu sunt alte interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”  
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma 
actualizată iulie 2015 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 2745/02.08.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios) nr. 2795/04.08.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Dl Boesan Mihai intra in sala 
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dl Fagadar – sunt interventii la acest punct? Va rog sa semnati avizul 
- daca nu sunt, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  

 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” si 1 abtinere (Boesan Mihai) 
- mai sunt interventii? 
Dl Primar – as vrea eu sa adresez o intrebare dlui consilier Boesan. De ce va permiteti sa ma numiti 
nesimtit in postarile de pe retelele de socializare? 
Dl Boesan – o fac argumentat. In primul rand ati intrat in sala fara masca, va faceti cumparaturile cu 
Dusterul, va puneti balize pe podul din fata casei, care reprezinta domeniul public... 
Dl Primar – podul ala e construit din banii mei si n-am de gand sa las camioanele sa deterioreze 
munca mea... Pe de alta parte, dna Roman, de ce va permiteti sa-mi badjocoriti numele? 
Dna Roman – Mariusica, e nume de alint! Dar am si eu reprosuri: de ce nu faci nimic din ce te-am 
sesizat si pe strada Baznei? Nici curatenia nici reparatiile... 
Dl Boesan – va comportati ca un jupan stapan pe plantatie! 
Dl Nistor – si voi sunteti aroganti! Nu faceti altceva decat sa faceti poze si sa sesizati gainarii dar nu 
veniti cu nimic concret in Consiliu, nu colaborati, votati numai impotriva si va abtineti 
Dl Boesan – si o sa continui sa sesisez si sa scriu. Asta e rolul meu. Sunt in opozitie! N-aveti decat 
sa postati voi realizarile. N-ati inteles, pana la aceasta data ca nu sunt dusmanul nimanui si ca nu 
plec niciodata de la sedinte cu ranchiuna, postarile mele nu sunt atacuri la persoana si sunt dispus la 
colaborare. Hai sa filmam si sedintele de consiliu! 
Dl Costin – eu personal, nu sunt dispus sa colaborez in aceste conditii. Doar atunci cand voi constata 
ca atentia voastra se indreapta catre comunitate, pentru ca indiferent ce susti, eu cred ca sunt doar 
atacuri la persoana! 
Dl Primar – Rolul vostru nu e doar sa veniti la sedintele de consiliu ci sa va aduceti si o contributie 
la bunul mers al comunitatii, sa va implicati nu doar sa sesizati 
Dl Boesan – pana si aceste sesizari sunt constructive.  
Dl Fagadar – pentru a nu degenera discutia, declar sedinta inchisa!  

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,45. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                       Ioana Ghiorghe 


