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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 15.04.2021 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. 
87/09.04.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 15 aprilie 2021, este statutară, fiind prezenţi toti cei 11 

consilieri in functie.  
Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin adresa 

nr. 1482.2./12.04.2021, respectiv pana la data tinerii sedintei comisiilor de specialitate din data de 
14.04.2021. 

In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate au fost avizate cel 8 proiecte de hotărâre supuse 
dezbaterii.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 30 martie si  
procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 5 aprilie 2021. Sunt observaţii cu privire la 
acestea?  
Dl Boesan Mihai – am constatat ca in procesul verbal al sedintei ordinare din 30 martie 2021 nu ati 
consemnat faptul ca dl Primar m-a calomniat, numindu-ma braconier. 
Dna secretar – va spun sincer nu-mi amintesc aspectul acesta. Pana la urma in procesul verbal al 
sedintelor fac doar o sinteza a dezbaterilor din sedinta de Consiliu. Va rog sa precizati, in concret 
unde doriti sa consemnez acest aspect si sa reproduceti ceea ce pretindeti ca s-a discutat 
Dl Boesan Mihai – la pag 4 a procesului verbal, atunci cand am facut referire la arderea vegetatiei 
am pretins ca sunt animale si animalute care trebuie protejate si reactia domnului primar a fost „si 
stiti asta pentru ca mai faceti braconaj” 
Dl Primar – nu vreau sa va contrazic dar contextul a fost altul... 
Dl Nistor – nici eu nu cred ca vi s-a adresat direct dar nu-mi amintesc cu exactitate 
Dl Boesan – Ba exact asa s-a exprimat, numindu-ma braconier si asta e important pentru mine. 
Vreau sa se consemneze asta, altfel nu semnez procesul verbal 
Dna secretar – dle consilier, nu semnati procesul verbal. Dl Presedinte de sedinta si cu mine 
semnam procesul verbal dar voi consemna solicitarea dvs si numai dupa aceea voi posta pe site 
Dl Boesan – multumesc  

- Daca nu mai sunt alte 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 8 proiecte de hotarare. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl Nistor Ionut – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 8 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 incepem cu punctul 1 al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 4/2021 pentru stabilirea numarului de 
asistenti personali pentru care se pot incheia contracte individuale de munca; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel  
- Referat de aprobare nr. 1483/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 1504/12.04.2021  
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- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3  
Nistor Ionut – aveti observatii cu privire la acest proiect? Daca nu sunt, 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 11 voturi „pentru”  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a listei 
obiectivelor de investitii pentru anul 2021, ale comunei Blajel ; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 1484/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 1549/14.04.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

dl Nistor Ionut – sunt interventii la acest punct? 
Dl Boesan Mihai – am eu cateva intrebari legate de buget. Oricum fata de proiectul afisat pe site 
sunt modificari dar am cateva curiozitati facute pe analiza proiectului afisat pe site: de exemplu la 
Titlui I – Administratie locala – cheltuieli de personal – indemnizatiile primarului si viceprimarului 
au si sporuri? 
Dna secretar – indemnizatiile sunt stabilite in Legea salarizarii unice in functie de rangul localitatii 
prin aplicarea unui coeficient la salariul minim pe economie stabilit in plata. Aceasta reprezinta 
unica forma de remunerare si nu sunt aplicate sporuri. La nivelul aparatului de specialitate nu sunt 
acordate nici un fel de sporuri, exceptand sporul pentru controlul financiar preventiv dar care nu se 
da in plata integral intrucat ar depasi indemnizatia viceprimarului. In mod normal ar trebui sa gasiti 
pe site afisate salariile de la nivelul administratiei publice, avand obligatia sa le afisam in luna 
martie si septembrie 
Dl Boesan Mihai – n-am vazut  
Dna secretar – o sa discut cu colega mea de la resurse umane 
Dl Boesan Mihai – o alta intrebare vizeaza Titlul II Bunuri si Servicii la Cultura si recreere. Ce 
reprezinta cele doua categorii de cheltuieli de 22 mii servicii culturale si servicii recreative si 
sportive cu 21 mii lei? Oricum sumele sunt mult prea mici, din punctul meu de vedere 
Dl Primar – aici intra cheltuielile legate de intretinerea caminelor cultural (cheltuieli cu intretinerea 
si repararea) si e cuprinsa si o suma pentru desfasurarea evenimentelor sportive. Propunerea initiala 
a suferit modificari in proiectul supus azi dezbaterii. Am propus cheltuieli de functionare de 27 mii 
lei si am propus suma de 10 mii lei pentru sustinerea activitatilor sportive si 1.000 lei pentru 
organizarea unor activitati culturale 
Dl Boesan Mihai – am vazut si ca sunt cuprinsi bani pentru achizitionarea unei autoutilitare. E 
vorba de acel tractor cu accesoriile aferente? 
Dl Primar – nu. Acela a cuprins la sectiunea de dezvoltare, fiind achizitionat prin GAL, cu fonduri 
europene. E vorba de o alta utilitara. 
dl Nistor Ionut – daca nu mai sunt 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 6 voturi „pentru” si 3 voturi “impotriva”. (Roman Alina, Boesan 
Mihai si Vandor Mihai) si 2 abtineri (Vandor Alin, Man Adrian) 

 
3. Proiect de hotarare privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului identificat 

prin CF 101362 Blajel nr top. 380/56 Paucea si aprobarea trecerii acestuia din domeniul 
privat in domeniul public al comunei Blajel; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
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- Referat de aprobare nr. 1485/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1505/12.04.2021  

Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
dl Nistor Ionut: daca nu mai sunt 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 11 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 15/2002 si includerea imobilului 
indentificat prin CF nr. 101361 Blajel, nr top. 380/1 Paucea in domeniul public al 
comunei Blajel 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 1486/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar)nr. 1506/12.04.2021   

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
Dl Vandor Mihai – asta e terenul unde e acum cimitirul? 
Dl Viceprimar - da 
Dl Nistor – daca nu mai sunt 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 11 voturi ”pentru”,  
 

5. Proiect de hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica a terenului inscris in CF 
Blajel nr. 101136 cad 101136 in suprafata de 2368 mp, apartinand proprietatii private a 
UAT Blajel 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 1487/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1518/13.04.2021  

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
Dl Nistor – dl Costin a propus un amendament la acest proiect. Dumnealui propune ca la stabilirea 
pretului minim de vanzare sa nu fie incluse cheltuielile ocazionate de reglementarea juridica a 
terenului, respectiv contravaloarea dezmembrarii si a intocmirii raportului de evaluare 
Dl Costin – va propun si sa nu aplicam actualizarea valorii in euro cu cursul de la data de azi 
Vandor M – oricum omul a platit pana acum chiria. La ce suma se ridica asta? 
Dl Primar – nu pot sa va spun in concret. Cert este ca are in jur de 200 lei/luna 
Dl Nistor – supun la vot amendamentul propus de dl Costin 

- Constat ca avem unanimitate – 11 voturi exprimate “pentru” admiterea amendamentului 
Dl Primar – totodata, am purtat azi o discutie cu persoana interesata in achizitionarea terenului si a 
solicitat ca modalitatea de plata sa fie stabilita in doua rate  
Dl Nistor – sunteti de acord cu aceasta propunere pentru a fi inserata in documentatie? 

- Constat ca avem unanimitate – 11 voturi exprimate “pentru” 
- daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, cu modificarea 

corespunzatoare, conform amendamentului aprobat. 
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Nistor Ionut -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”,  
 

6. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Local Blajel, aprobat prin HCL nr. 10/2021; 

Inițiator: Grup consilieri locali PNL (Andrei Nicusor,Virca Ioan,Vandor Cosmin) 
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- Referat de aprobare nr. 1424/05.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 1519/13.04.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Dl Vandor Mihai – ce vreti de fapt prin aceasta propunere? Sa nu mai votam “impotriva”? 
Dl Virca – nu, Mihai. Va cerem doar sa va justificati votul. Dati impresia uneori ca votati impotriva, 
doar ca sa fie impotriva fara sa aduceti argumente sau sa faceti propuneri de imbunatatire a situatiei. 
Dl Man A – pentru aprobarea unei buget de venituri si cheltuieli nu sunt suficiente 10 minute de 
discutii, ca sa ma edific. Eu de exemplu nu sunt lamurit si am dreptul sa ma abtin 
Dl Costin – nu zice nimeni ca nu aveti voie sa votati impotriva sau sa va abtineti. Va cerem doar sa 
ne explicati de ce alegi sa faceti asta. E o chestiune de respect    
Dl Vandor Mihai – respectul ar trebui sa fie reciproc daca vreti rezultate 
Dl Boesan Mihai – nu exista temei legal ca sa ma obligati sa justific votul impotriva! 
Dna secretar – exista temei legal in Regulamentul cadru aprobat prin Ord. 25/2021 care va cere sa 
va justificati “abtinerea”. Colegii dvs doar au extrapolat. In dispozitiile Codul Administrativ, 
continutul Regulamentului propriu il stabiliti dvs, consilierii 
Dl Boesan Mihai – oricum o sa ma aplec si am sa studiez chestiunea! 
Dna Roman – din punctul lor de vedere ar trebui sa votam numai “pentru” ca sa fie armonie. Eu am 
propriile convingeri si oricum daca vreau sa votez dupa cum imi dicteaza constiinta, asa am sa fac. 
De ce in mandatele precedente nu s-a cerut justificarea voturilor? 
Dl Virca I – pentru ca consilierii locali din mandatele precedente, n-au creat situatii de acest gen in 
care sa nu poti sa-ti explicit cu ce gresesti sau ce poti sa faci mai bine in derularea procesului 
deliberativ 
Dl Boesan Mihai – in aceste conditii ar trebui sa existe si obligatia justificarii votului “pentru”. Voi 
de exemplu stiti de ce votati pentru? 
Dl Vandor Alin – la ce ajuta precizarea asta? Cu ce progreseaza comunitatea? 
Dl Boesan M – vreti justificari, pai sunt inventiv. O sa va dau justificari cate vreti!   
Dl Nistor – daca nu mai sunt 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 6 voturi ”pentru” si 5 voturi “impotriva” (Roman Alina, Boesan 
Mihai, Vandor Mihai,Vandor Alin, Man Adrian) 

 
  

7. 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) 
- Referat de aprobare nr. 1481/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 1551/14.04.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Dna secretar – vreau doar sa va reamintesc faptul ca propunerea dvs a fost conditionata de 
intocmirea unui plan parcelar  
Dl Vandor Mihai – terenul pe care il propuneti voi e a bunicului meu si intentionez sa-l primesc 
inapoi. Si ce vreti sa faceti? Sa-i aduceti din camp in sat? Este terenul Ocolului Silvic 
Dl Vandor Cosmin – atunci propuneti un alt amplasament ! 
Dl Boesan Mihai – initial mi s-a parut ok propunerea cand am discutat-o in sedinta lunii trecute, 
insa intre timp am discutat cu oamenii din zona si acestia nu sunt de acord cu aceasta mutare 
Dl Primar -  daca am intreba pe oricine din sat, nu ar fi nimeni de acord cu nici un amplasament, de 
undeva va trebui sa pornim 
Dl Vandor Alin – acolo jos la fantana, la trepte inspre Valea Hireanului 
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Dl Primar – n-am rezolva nimic. De acolo nu poti sa-i controlezi. Ideea era sa-i aducem mai 
aproape sa-i  putem controla 
Vandor Mihai – si credeti ca adusi mai aproape ii puteti controla. Vreti sa aduceti in sat caii morti 
si cainii spanzurati? Astia pentru 1 litru de vin spanzura cainii... si este un dezastru oriunde ii duceti  
Vandor Cosmin – atunci sa-i scoatem din sat! Definitiv! 
Vandor Mihai – legal nu ai cum sa faci asta! 
Vandor Cosmin – dar nici s-o lalaim nu mai putem. Deja discutam din decembrie si suntem in 
aprilie si nimeni nu face nimic  
Vandor Mihai – va mai spun inca o data acela este terenul Ocolului Silvic. Nu va va permite sa 
faceti nimic acolo. Am vrut eu sa fac o cabana si n-am primt aprobarea. 
Dl Primar – s-ar putea sa fie o confuzie la mijloc. Terenul propus n-are nici o legatura cu Ocolul 
Silvic. Este o parcela de arabil, fara nici o legatura cu fondul forestier si amenajamentul silvic. 
Dna secretar – propun initiatorilor sa amanam acest punct. Se pare ca exista anumite confuzii 
legate de regimul juridic al acestei parcele. 
Vandor Cosmin si Nistor Ionut – suntem de acord sa il amanam dar numai pana la sedinta 
urmatoare. Data pana la care chiar va rog, sa va ganditi serios la alternative si sa veniti cu idei 
concrete. Pana atunci lansati si o intrebare la Ocolul Silvic, sa vadeti daca e grevat de vreo sarcina. 
Ca sa lamurim si aspectul asta. 
 

1. Proiect de hotărâre privind prezentarea Raportului Primarului comunei Blăjel privind 
starea economică, socială și de mediu a comunei pentru anul 2020 si asupra situaţiei 
gestionării bunurilor unităţii administrativ-teritoriale 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 1490/09.04.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1550/14.04.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Dl Nistor – domnule primar aveti cuvantul 
Dl Primar – da citire raportului de activitate 
Dl Nistor – multumim domnule primar, 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 11 voturi ”pentru”  
Dl Nistor – daca nu mai sunt luari de pozitie, declar  sedinta inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 19,30. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Nistor Ionut                       Ioana Ghiorghe 


