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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 10 iunie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.03 
 
D-na Secretar – Bună seara!  
Sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
118/02.06.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 10 iunie 2021, este statutară, fiind prezenţi toti 

cei 11 consilieri in functie.  
Toate materialele au fost elaborate pentru sedinta ordinara a lunii mai, care nu s-a 

putut desfasura datorita lipsei cvorumului legal prevazut de art. 137 alin (1) din OUG nr. 
57/2019, acestea fiind reluate in aceasta sedinta. 

In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 08 iunie 2021, au fost avizate cel 10 
proiecte de hotărâre supuse dezbaterii.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 15 aprilie, 
al sedintei extraordinare din data 27 aprilie si a procesului verbal incheiat la data de 26 mai 
2021. 

 
Sunt observaţii cu privire la acestea?  
- Daca nu sunt observatii supun la vot procesele-verbale. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 

Asa cum am precizat, pe ordinea de zi se afla 10 proiecte de hotarare, intre care si alegerea 
presedintelui de sedinta, pentru care va rog sa faceti propuneri pentru a putea continua 
procedural. 
Dl Costin il propune pe dl Fagadar Ioan 
Dl Vandor Mihai il propune pe dl Boesan Mihai 
Se supun la vot cele doua propuneri, consilierii hotarand sa se desfasoare prin vot deschis 
Dl Fagadar obtine 6 voturi. Dl Boesan obtine 4 voturi “pentru si 1 abtinere (Boesan Mihai) 
De desmneaza presedinte de sedinta, dl Fagadar Ioan, fiind adoptata HCL nr. 
30/10.06.2021   
Dau cuvantul dlui presedinte: 
Dl Fagadar – in primul rand supun la vot Ordinea de Zi, cuprinzand 10 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 11 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectelor si, punctul 1 fiind transat vom continua cu punctul 2 al 
ordinii de zi: 
 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare 
aferente semestrului II al anului scolar 2020 – 2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 2065/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 2091/24.05.2021   
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- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 
dl Fagadar – sunt interventii la acest punct? 
Dl Primar – as vrea sa punctez anumite aspecte legate de acest proiect de hotarare: din 
pacate, asa cum ati remarcat, alocatiile bugetare cuprinse cu aceasta destinatie in buget, 
venite de la buget de stat, nu acopera acordarea tuturor categoriilor de burse propuse de 
unitatea de invatamant. Propunerea noastra a fost sa cenzuram numarul de burse de merit 
acordate, adaugand un criteriu suplimentar, cel al mediei obtinute, astfel incat sa putem 
asigura in plata toate categoriile de burse, si totodata sa departajam, prin cuantum, bursele 
sociale si scolare – care sunt conditionate si de veniturile pe membru de familie, de cele de 
merit care se acorda pentru munca depusa de elev. In aceste conditii, desi ne-am fi dorit sa 
incurajam performanta, ne aflam in situatia de a frustra 4 copii, care au obtinut rezultate bune 
la invatatura. In aceste conditii, am reusit sa identific doua solutii: una - asteptam trimestrul 
III, sa facem o rectificare de buget si sa cuprindem diferentele necesare platii burselor de 
merit, din buget local, insa in aceasta ipoteza, ne prinde sfasitul anului scolar si copii vor 
incasa bursa, undeva in august. A doua, ar fi sa ne mobilizam pana la sfarsitul anului scolar, 
si la festivitatea de incheiere a anului scolar, sa gasim o forma de premiere a celor 4 copii, 
ramasi nerecompensati. In acest sens, fac o propunere: sa contribuie fiecare membru al 
autoritatii deliberative, cu o suma de bani, din care, fie sa achizitionam produse pe care sa le 
oferim elevilor, fie sa le inmanam fiecaruia, un premiu, in bani. Eu propun ca suma minima 
sa fie de 50 de lei 
Dna Roman – cum se calculeaza indemnizatia Primarului? 
Secretar – e stabilita in legea cadru a salarizarii personalului platit din fonduri publice, prin 
aplicarea unui indice la salarul minim pe economie in plata insa din anul 2019 ea a fost 
inghetata la nivelul aflat in plata in luna decembrie 2018. 
dl Fagadar: daca nu mai sunt 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 11 voturi „pentru”  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al 
anului 2021; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 2066/20.05.2021 
- 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 8 iunie 2021  
dl Fagadar: daca nu sunt 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 6 voturi ”pentru” si 5 voturi “impotriva” (Roman 
Alina, Boesan Mihai, Vandor Alin, Vandor Mihai) 

 
4. Proiect de hotarare privind schimbarea amplasamentului containerelor tip 

locuințe  provizorii puse la dispozitia persoanelor aflate în situație de incluziune 
socială (Grup de rromi seminomazi, Băney); 

Inițiator: Grup consilieri locali PNL (Vandor Cosmin, Nistor Ionut) 
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- Referat de aprobare nr. 2067/20.05.2021 si 1481/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala)nr. 1551/14.04.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 

Dl Vandor Mihai – am precizat ca terenul de care faceti vorbire e inscris in Titlul meu de 
proprietate si cel al lui Ionut Nistor. Primaria nu mai are teren acolo... 
Dna secretar - asa cum e consemnat in raportul compartimentului, terenul se afla inscris in 5 
TP cumuland 4.8 ha iar cadastral parcela are 6 ha. Teoretic, exista rezerva. Observatia dvs 
viza regimul silvic al acestei parcele, noi am facut demersuri la Ocolul Silvic si avem negatia 
ca acest arabil intra sub vreo reglementare. Pe de alta parte dl Costin si compartimentul de 
specialitate a propus ca acest demers sa fie conditionat de intocmirea unui plan parcelar, care 
va reliefa daca intr-adevar unitatea administrative teritoriala are teren disponibil acolo. 
Dl Vandor Mihai – desi nu era drum acolo, toata lumea trece pe terenul meu. Eu va anunt ca 
nu mai las pe nimeni sa tranziteze. Pana la urma care e motivul real pentru care faceti aceasta 
propunere? Si cat costa? 
Vandor Cosmin – nu mai vrem sa fie vazuti la marginea drumului comunal. Ii integram intre 
cei de neamul lor. 
Vandor Mihai – de fapt ascundeti gunoiul sub pres 
Virca Ioan – aveti cumva alta propunere? Am concluzionat la sedinta lunii precedente ca 
cautam o solutie impreuna.... 
Dl Fagadar – daca nu mai sunt 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 6 voturi ”pentru”, 3 voturi “impotriva” (Roman 
Alina, Boesan Mihai, Vandor Mihai) si 2 abtineri (Vandor Alin, Man Adrian) 

 
5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 14/2021 si HCL nr. 24/2021; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 2068/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar)  nr. 2092/24.05.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 

Dl Fagadar - daca nu mai sunt 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 6 voturi ”pentru” si 5 abtineri, (Roman Alina, Boesan 
Mihai, Vandor Mihai, Vandor Alin, Man Adrian) 
dl  Fagadar – puteti sa justificati abtinerea? E vreo chestiune care tine de fondul problemei, 
vreo neintelegere a modului in care cei care verifica controlul de legalitate doresc sa fie 
frazata hotararea?  
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea manifestarilor cultural sportive care se 
vor desfasura in comuna Blajel in anul 2021; 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2069/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ)  nr. 2093/24.05.2021 

Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 
Dl dl  Fagadar – daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
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 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi ”pentru” , 2 voturi “impotriva” (Roman Alina, 
Vandor Mihai) si 3 abtineri (Boesan Mihai, Vandor Alin si Man Adrian)   

 
7. Proiect de hotarare privind participarea comunei Blajel la desfasurarea 

competitiei sportive; ”Maraton XCO/XCM – Movilele Blajelului”.  
Inițiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 2070/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 2094/24.05.2021  
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 
Dl Vandor Cosmin – dl presedinte va rog sa consemnati faptul ca nu particip la vot, pentru a 
evita un conflict de interese 
Dl Boesan – nu are primaria bani sa-i premieze pe copii cu rezultate dar are bani pentru sport.... 
Dl Primar – poate nu intelegeti procesul begetar dle consilier. In acest caz e vorba de alocatii 
bugetare. Adica sunt bani cuprinsi pentru fiecare activitate. In cazul burselor scolare, banii au 
venit cu aceasta destinatie de la bugetul de stat. Am putea sa gasim resurse bugetare proprii 
dar numai prin rectificare de buget, care e permisa incepand cu trim III. Pentru activitati 
sportive am prins de la inceputul anului credite necesare pentru ca stiam ca urma sa se 
desfasoare aceasta competitie si am vrut sa fiu consecvent in a sustine si aceasta editie. In 
cazul berselor scolare, nu aveam de unde sa stiu ce dosare se vor depune, cum va propune 
comisia sa le distribuie, cati bani sa cuprind pentru a acoperi aceste plati si nu in ultimul rand 
ce sume voi primi cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, buget care a fost aprobat foarte 
tarziu... 
Dl Boesan – vedeti, d-aia n-am votat bugetul, pentru ca nu ati cuprins sume pentru bursele 
scolare... 
Dl Vandor Mihai – dam niste bani unor straini, blajenii nu participa! Nu consider ca din banii 
mei trebuie platite competitii sportive 
Dl Primar – va contrazic! Copii inscrisi in club participa si sunt din Blajel. E si asta o forma 
de a promova comuna 
Dl Vandor M – da, dand bani pentru nea Vasile, de la Bucuresti, care vine sa participe! 
Dl Man A – vreau doar sa punctez faptul ca oamneii de rand nu vor intelege de ce sunt bani 
pentru unele chestiuni care pentru ei nu sunt importante dar nu se gasesc resurse pentru alte 
lucruri definitorii pentru ei 
Dl Virca – tocmai de aceea rolul nostru este sa-i informam  
Dl Fagadar – daca nu mai sunt 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 7 voturi ”pentru” si 3 abtineri (Boesan Mihai, Vandor 
Mihai, Roman Alina) 

Boesan Mihai – terenul de sport de jos de ce nu l-ati scos la inchiriat? 
Dl Primar – pentru ca n-am considerat oportun! Daca credeti ca e avantajos de ce n-ati venit 
cu o propunere legislativa? 
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8. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel; 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2071/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 2109/25.05.2021 
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 

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

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

9. Proiect de hotarare privind inchirierea, prin atribuire directa, a unui trup de 
pasune din Romanesti, proprietate privata a unitatii administrativ teritoriala, 
ramasa disponibila 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2072/20.05.2021 
- Raport compartiment de specialitate (registrul agricol) nr. 2108/25.05.2021   

Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 
Costin N – in conditiile in care doamna nici nu figureaza in Registrul Agricol, sunt deja 
suficiente tensiuni legate de administrarea pajistilor comunale, nu vom sustine proiectul. Mai 
bine asteptam aprobarea amenajamentului pastoral si vom distribui atunci trupurile de 
pasune. 
Dl Primar – conform digitizarii existente la APIA exista teren disponibil. Aceea este pasune 
pentru bovine, dar acum au intrat si oi.... 
dl  Fagadar –  Daca nu mai sunt alte interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea obtine 5 voturi ”pentru” si 6 voturi “impotriva” (Fagadar Ioan, Nicusor 
Andrei, Nistor Ionut, Vandor Cosmin, Costin Nicolae, Virca Ioan) 

Proiectul de hatarare nu a fost adoptat 
 

10. Proiect de hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, a terenului inscris in 
CF Blajel nr. 101135 cad 101135 in suprafata de 2220 mp, apartinand 
proprietatii private a UAT Blajel; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 2073/20.05.2021  
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 2095/24.05.2021   

Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 8 iunie 2021 
Dl Costin – regimul juridic al acestui imobil e similar cu cel a carui vanzare am aprobat-o in 
luna aprilie. Atunci am propus amendamentele la stabilirea pretului minim de vanzare in care 
sa nu fie incluse cheltuielile ocazionate de dezmembrare si intocmirea raportului de evaluare 
si sa nu aplicam actualizarea valorii in euro cu cursul de la data de azi - care au fost insusite 
de toti membrii consiliului local, considerent pentru care, apreciez ca si in cazul acestui teren 
sa aplicam acelasi tratament 
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Dl Fagadar – supun la vot amendamentele propus de dl Costin 
- Constat ca avem unanimitate – 11 voturi exprimate “pentru” admiterea 

amendamentelor 
- daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, cu 

modificarea corespunzatoare, conform amendamentelor aprobate. 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
 
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
Dl Boesan paraseste sala de sedinta 
Dl Primar – as dori eu sa fac niste interventii: 
In primul rand sa va informez asupra faptului ca exista o cerere depusa de cetateni care detin 
teren in imediata vecinatate a intravilanului localitatii Paucea care doresc bransare la sistemul 
de alimentare cu apa al localitatii. Din punct de vedere al costurilor, nu ne permitem sa 
intocmim proiect pentru extinderea retelei la sistemul de apa, insa le putem permite bransarea 
daca acest demers se face pe cheltuiala beneficiarilor. Voiam doar sa va informez ca 
intentionez sa le ofer sprijinul. 
In al doilea rand vreau sa va prezint un draft al proiectului de capela pe care intentionez sa il 
implementez la Blajel, in masura in care vom reusi sa obtinem un teren care sa se preteze 
acestui obiectiv. 
Se prezinta plansa! 
In al treilea rand – va prezint un alt proiect ambitios, care de fapt se afla in lucru, privind 
modernizarea scolii gimnaziale 
Se prezinta plansa! 
Dl Fagadar – daca nu mai sunt luari de pozitie, declar  sedinta inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30. 

Președinte de ședință,          Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                    Ioana Ghiorghe 


