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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 28.01.2021 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. 
5/20.01.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin adresa 

nr. 158.2/21.01.2021, respectiv pana la data tinerii sedintei ordinare insa azi, cu referatul nr. 246 dl 
Primar solicita suplimentarea ordinii cu zi cu „Proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului 
bugetar”, prin care se doreste obtinerea unui imprumut din execedentul bugetar al anului 2020, in 
vederea inlocuirii centralei termice din incinta Gradinitei. In considerarea faptului ca se 
preconizeaza reinceperea cursurilor, fizic, din 8 februarie, acesta a decis sa nu mai amane demararea 
procedurilor necesar a fi parcurse pentru asigurarea caldurii in spatiu destinat 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 28 ianuarie 2021, este statutară, fiind prezenţi toti cei 11 
consilieri in functie.  
In cadrul sedintelor pe comisii de specialitate din data de 27 ianuarie au fost avizate cele 7 proiecte 
de hotărâre supuse dezbaterii iar rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana 
la data stabilita prin adresa nr. 158.2/21.01.2021.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 21 
decembrie 2020 si procesul verbal al sedintei extrordinare, deindata din data de 8 inuarie 2021  

Sunt observaţii cu privire la acestea? Constat că nu. 
- 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 si o informare.... 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl Costin Nicolae – in primul rand supun la vot suplimentarea Ordinii de Zi, si respectiv ordinea de 
zi in integralitatea ei, cuprinzand 8 proiecte de hotărâri si o informare.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Costin Nicolae: suspend sedinta pentru a putea emite avizul comisiilor de specialitate ale 
autoritatii pentru proiectul de hotarare cu care s-a suplimentat ordinea de zi 
Sedinta se suspenda pana la ora 17.20 min 
dl Costin Nicolae: avem si avizul comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotarare aflat la 
pozitia 8 de pe ordinea de zi, vom trece la dezbaterea proiectelor si incepem cu punctul 1 al ordinii 
de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 159/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general)  nr. 189/25.01.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 
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Temei legal: art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Blăjel 
aprobat prin HCL nr. 45/13 august 2019, art. 123 ale art. 129 alin. (2) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,  
Dl Fagadar Ioan – il propunem pe dl Nistor Ionut 
dl  Costin Nicolae – mai sunt si alte propuneri?  
Dna secretar – voi pregati buletinele de vot pentru asigurarea votului secret....  
dl  Costin Nicolae – stimati colegi, considerati necesar sa ne exprimam votul prin buletine sau 
ramanem pe vot deschis? 
In unanimitate se hotaraste exercitarea votului prin ridicarea mainii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi „pentru”  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrui IV al anului 
2020; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 160/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 206/25.01.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 

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, actualizată, 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 
dl Costin Nicolae – 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”  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului maxim de persoane care pot fi 
încadrate cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal al persoanei cu 
handicap, in anul 2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel  

- Referat de aprobare nr. 161/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 168/21.01.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 

Temei legal: art. 35, art. 40, art. 42 alin (1) și art. 44 lit. a) din legea 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 86 – 88 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, art. 6 alin (2) din HG nr. 427/2001 privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile 
asistentului personal, art. 129 alin (1), alin (2) lit „d”, alin (7) lit.”b” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
dl Costin Nicolae: 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” 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de munca din 
familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 162/20.01.2021 
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- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 180/22.01.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2020 

Temei legal: art 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 129 alin (1), alin (2) lit „d”, alin (7) lit.”b” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ  
Dl Boesan Mihai – se urmareste efectuarea acestor ore? 
Dl Viceprimar – Evident. Insa sunt indisciplinati. Nu exista o asumare a acestor responsabilitati. 
Trebuie sa tragi de ei, sa-i urmaresti sa trimiti de multe ori vorba sa se prezinte, fac lucrurile de 
mantuiala. Iar categoria Baneilor e cel mai dificil de urnit. Vin cand vor, fac si scandal, de cele mai 
multe ori nu-si duc la bun sfarsit actiunile si lucrarile trasate...sau le fac de mantuiala si trebuie sa fie 
reluate. Ar trebui sa fii dedicat doar acestui aspect si sa lasi restul responsabilitatilor, ca sa poti sa ai 
constiinta curata ca fiecare din ei si-a dus la bun sfarsit sarcinile ... 
Dl Vandor Alin – cate persoane sunt in plata ?  
 Dl Viceprimar – 35 de persoane beneficiare. 
Dl Man – si la Paucea? 
Dl Viceprimar – 6 persoane dar cu aceastea nu sunt probleme 
Dl Boesan – sunt luate masuri in cazul in care nu sunt prestate toate orele? 
Dl Viceprimar – Da. Le suspendam ajutorul, dar nu mai e nevoie sa va spun ce rascoale se nasc in 
luna in care vin si constata ca nu se mai afla in plata. Si tot ei se revolta ca au fost, chiar daca le 
explic ca zilele in care au fost pontati, au efectuat doar 3 sau 4 ore din cele 20, de exemplu... 
Dl Man – insist sa ramanem consecventi in mentinerea masurilor de neacordare a prestatiilor daca 
aceste persoane nu isi indeplinesc sarcinile si-si executa integral orele la care sunt obligati 
Dl Costin – daca nu mai sunt interventii, dati citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de servicii sociale: 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 163/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 181/22.01.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 

Temei legal: art. 112, alin. 3, lit. a și b  din  Legea nr.292/2011,  legea de organizare, funcţionare şi 
finanţare a sistemului naţional de asistenţă social, art. 129 alin 2 lit d, si alin 7 lit b din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ 
dl Costin Nicolae – daca nu sunt interventii la acest punct, 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”  

6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1, cap. IV si completarea Anexei 2 a 
HCL nr. 30/2020 pentru stabilirea nivelului taxelor si impozitelor pentru anul 2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 164/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 190/25.01.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 

Temei legal: art. 470 alin. (5) și (6) coroborat cu art. 491 si a art. 486 alin (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, precum si art.I pct. 215 si pct. 216  din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea 
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și completarea Codului fiscal. art. 129 alin (1), alin (2) lit „d”, alin (7) lit.”b” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 
Dl Boesan Mihai – eu zic sa diferentiem taxa in functie de eveniment. Sa percepem taxa propusa de 
dl primar in cazuldeceselor dar sa o dublam in cazul altor evenimente 
Dl Vandor M – si garantia ar trebui perceputa pana la contravaloarea achizitiei acestor bunuri 
Dl Primar – cei mai multi dintre cei care apeleaza la noi au resurse limitate. Descurajam practica 
daca ridicam suma prea sus 
Dl Boesan M – cred totusi ca cei care doresc alt gen de evenimente sunt dispusi sa achite 20 lei /set 
/ eveniment 
Dna Roman A – atunci lasati garantia tot atat dar incheiati un act prin care se oblige, ca in cazul 
distrugerii bunurilor sa achite contravaloarea lor  
Dl Costin:  daca nu sunt si alte interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar – In primul rand supun la vot taxa diferentiata, respectiv 10 lei/set/eveniment in cazul 
deceselor si 20 lei/set/eveniment in cazul celorlalte evenimente, garantia fiind aceeasi de 50 lei/set 
Propunerea se aproba cu unanimitate de voturi 
 Se dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General si a 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Blajel, precum si a Raportului final de 
informare a publicului; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 165/20.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 233/27.01.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.01.2021 

Temei legal: art. 56 alin (6), art. 25 alin (1) și art. 27*1 alin (1) lit. „b” din Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritorilui și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 
30 din Normele de aplicare a Legii  
Dl Vandor – ca urmare a aprobarii noului PUG se va modifica si nivelul taxelor si impozitelor? 
Dl Primar – stiu ca sunt diferentiate insa n-as putea aprecia la acest moment cat si in ce fel 
influenteaza.... 
dl  Costin Nicolae.... daca nu sunt si alte interventii la acest punct, 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”  

8. Proiect de hotarare privind utilizarea partiala a excedentului bugetar al anului 2020, 
pentru Sectiunea de dezvoltare, completarea Anexei nr. 1 a HCL 1/2020, aprobarea 
formularelor provizorii nr. 14 si 15 privind programul de investitii pe surse de finantare si fisa 
obiectivului de investitii 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 246/28.01.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 247/28.01.2021    
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 28.01.2021 

.... daca nu sunt interventii la acest punct, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Costin Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  
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- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi  
 

dl Costin Nicolae:  Ati luat act si de informarea privind activitatea asistentilor personali. Constat ca 
ordinea de zi a fost epuizata. Mai sunt interventii?  
Vandor Mihai – doresc doar sa sesiz faptul ca sunt becuri arse la iluminatul public ... 
Dl Viceprimar – Multumim. Avem evidenta lor, sunt peste 12 becuri arse inclusiv in satele 
apartinatoare. Asteptam masina cu nacela ca sa le inlocuim 
Dl Vandor A – ramanem preocupati de lipsa unei capele mortuare in Blajel ... 
Dl Primar – si noi la fel! Pentru Paucea situatia e mai simpla. In imediata apropiere a Bisericii am 
identificat un teren pe care se poate edifica o contructie de gen. La Blajel situatia e mai complicata. 
De peste doi ani ma straduiesc sa identific fie un teren fie chiar si un imobil care sa se preteze la 
aceasta destinatie.... inca n-am identificat. Am pornit acum pe o alta pista si astept un feedback. Va 
voi tine la curent cu evolutia situatiei. 
Costin Nicolae - Daca nu mai sunt alte interventii, declar sedinta inchisa! 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,50. 
 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Costin Nicolae                       Ioana Ghiorghe 


