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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 28 octombrie 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. 
198/22.10.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 28 octombrie 2021, este statutară, fiind prezenţi toti cei 

11 consilieri in functie.  
In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 27 octombrie 2021, au fost avizate cele 5 

proiecte de hotărâre supuse dezbaterii si inscrise pe Ordinea de zi iar rapoartele compartimentelor au 
fost elaborate in termenul prevazut in actul de convocare si adresa nr. 3915.1/22.10.2021.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 27 septembrie 
2021 si al sedintei extraordinare din data de 14 octombrie 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 5 proiecte de hotarare.  
Dau cuvantul dlui presedinte: 
Virca Ioan – in primul rand supun la vot Ordinea de Zi, cuprinzand 5 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 inscrise pe ordinea de zi, si incepem cu punctul 1: 
 
1. Proiect de hotarare aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3916/22.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3994/26.10.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.10.2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea 
citire hotararii,  
 Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi „pentru” si 5 abtineri (Boesan Mihai, Roman Alina, 
Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 

 
2. Proiect de hotarare privind solutionarea cererii, inregistrata sub nr. 3531/28.09.2021, 

formulate de domnul Maghiari Stefan, privind prelungirea contractului de inchiriere a 
terenului situat administrativ in Paucea, pe care sunt amplasate constructii cu caracter 
provizoriu; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3917/22.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic) nr. 3997/26.10.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.10.2021, cu amendament 
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dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Vandor Mihai – cu ce deranjeaza constructia aia? 
Dl Primar – am explicat si in sedinta lunii trecute. Nu cred ca trebuie sa ma repet 
Dl Man Adrian – eu zic sa-i mai dam un timp, pana la inceperea efectiva a lucrarilor 
Dl Costin Nicolae – eu am propus modificarea hotararii in sensul admiterii cererii si a prelungirii 
contractului pentru o perioada de maxim un an, sub rezerva inceperii lucrarilor. 
Vandor Mihai – mai sunt inca o gramada de constructii de acest tip, pentru care nu luati nici o 
masura. Ar trebui aplicat acelasi tratament si sa solicitam demolarea tuturor constructiilor de pe 
domeniul public 
Primar – va rog sa-mi indicati, cu subiect si predicat despre cine e vorba. Noi in anul 2018, am 
facut o inventariere si din cazurile identificate, numai acesti cetateni si-au exprimat dorinta de a 
inchiria terenurile si au parcurs procedura inchirierii, prin licitatie publica, restul si le-au dezafectat 
Vandor Mihai – 80 % dintre oameni si-au facut case si extinderi fara autorizatie 
Dl Primar – eu am cerut identificarea celor care au edificate pe domeniul public, ceilalti vor fi 
supusi inspectiei fiscale. Am avut deficit de personal in ultimii doi ani, avand 3 colege in concediu 
in ingrijire a copiilor... cu cine sa fi facut inspectia fiscala? 
Dl Virca – as dori sa supun la vot amendamentul dlui Costin 
Dna Roman A – in celalalt caz am prelungit durata cu 3 ani. De ce n-am face acest lucru si pentru 
dnul Maghiari 
Dl Virca I – supun la vot cele doua propuneri : 

- Cine este pentru prelungire pentru un an – 6 voturi “pentru” (Fagadar Ioan, Nicusor Andrei, 
Virca Ioan, Nistor Ionut, Costin Nicolae, Vandor Cosmin) si 5 voturi “impotriva” (Boesan 
Mihai, Roman Alina, Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 

- Cine este pentru prelungirea pentru 3 ani – 5 voturi “pentru” (Boesan Mihai, Roman Alina, 
Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) si 6 voturi “impotriva” (Fagadar Ioan, Nicusor 
Andrei, Virca Ioan, Nistor Ionut, Costin Nicolae, Vandor Cosmin) 

In cazul asta, s-a adoptat propunerea de prelungire cu o perioada de 1 ani a duratei contractului si 
deci modificarea proiectului de hotarare, in sensul admiterii cererii dlui Maghiari. Dna secretar va 
rog sa dati citire hotararii, cu modificarile aferente 
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Virca Ioan  -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi „pentru” si 5 voturi “impotriva” (Boesan Mihai, 
Roman Alina, Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 

 
3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Blajel in 

comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director si director adjunct la 
unitatea de invatamant din localitatea Blajel  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 3918/22.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic) nr. 3995/26.10.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.10.2021 

dl Virca: va rog sa faceti propuneri cu privire la persoana. Cu ingaduita dvoastra, votul va fi deschis 
Vandor Mihai – o propun pe dna Roman Alina, este in domeniu 
Vandor Cosmin – il propun pe dnul Nistor Ionut 
Dl Virca – supun la vot cele doua propuneri: cine este pentru dna Roman Alina - 5 voturi “pentru” 
(Boesan Mihai, Roman Alina, Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) si 6 voturi “impotriva” 
(Fagadar Ioan, Nicusor Andrei, Virca Ioan, Nistor Ionut, Costin Nicolae, Vandor Cosmin), iar pentru dl 
Nistor - 6 voturi “pentru” (Fagadar Ioan, Nicusor Andrei, Virca Ioan, Nistor Ionut, Costin Nicolae, 
Vandor Cosmin) si 5 voturi “impotriva” (Boesan Mihai, Roman Alina, Vandor Alin, Vandor Mihai, 
Man Adrian) 
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In urma votului exprimat, este desemnat dl Nistor Ionut Gheorghe; daca nu mai sunt interventii, o rog 
pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi “pentru si 5 voturi “impotriva” (Boesan Mihai, Roman 
Alina, Vandor Alin, Vandor Mihai, Man Adrian) 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general final pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare si Modernizare dispensar uman localitatea Paucea, comuna Blajel, jud. Sibiu” 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 3919/22.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 3996/26.10.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.10.2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea 
citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Virca Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi ”pentru” si 5 abtineri (Roman Alina, Boesan Mihai, 
Vandor Mihai, Man Adrian, Vandor Alin) 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de 

transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de 
interes public si a activitatii Primariei si Consiliului Local al Comunei Blajel si a comisiilor 
de specialitate;  

Inițiator: Grup consilieri PMP 
- Referat de aprobare nr. 3827/14.10.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic) nr. 3999/27.10.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 27.10.2021 

dl Virca Ioan  – sunt interventii la acest punct?  
Dl Nistor Ionut – eu nu sunt de acord sa fie postata inregistrarea pe facebook. Pe site-ul primariei, 
pare mai institutionalizat 
Dl Primar – compartimentul de specialitate a formulat o serie de observatii cu privire la acest 
proiect: nu exista echipament, nu exista spatiu de stocare pe site, toate acestea presupun achizitii.... 
Dl Boesan M – am propus folosirea unui smartphone 
Dl Primar – si pe cine folosim sa inregistreze, o faceti dvs si nu mai participati la sesiunile de 
lucru? 
Dl Boesan – aduc un voluntar. De ce va opuneti transparentei? 
Dl Primar – nu ma opun dle Boesan, am vorbit de acest demers de un an de zile, dar sunt tinut 
acum, sa achit o serie de datorii si nu am considerat prioritara aceasta achizitie. Nu mi se pare 
profesional sa folosim smartphonuri pentru acest proces. O vom face institutional, atunci cand avem 
cu ce 
Dl Boesan – ce sa inteleg atunci, ca trebuie sa initiem un proiect de hotarare prin care sa propunem 
achizitia de echipament audio-video? 
Dl primar – nu e nevoie, am in vedere acest demers, va cer doar rabdare 
Dl Costin – dna secretar, din documentele pe care initiatorii le solicita postate, este vreunul pe care, 
in conformitate cu legea aplicabila, l-am omis? 
Dna secretar – toate documentele mentionate, sunt calificate de reglementarile legale, ca fiind cu 
caracter public dar fara a exista obligatia postarii lor, distinct pe site-ul propriu. In sectiunea 
Monitorul Oficial Local, postam toate informatiile pe care codul administrativ le impune ca fiind 
obligatorii. Asa cum a mentionat si colega mea de la compartimentul juridic, sub rezerva protejarii 



4 
 

datelor cu caracter personal, documentele solicitate de initiatori, pot fi postate pe site, dar presupun 
un efort suplimentar si o usoara dublare a activitatii.... 
Dl Costin – va rog sa aveti in vedere publicarea oricaror informatii pe care legea le solicita a fi 
publice! 
Dl Virca – eu zic ca sedintele sunt publice oricum. Le putem muta in Caminul Cultural, ca sa aiba 
acces si cetatenii. Problema e ca nu vin oricum... toata aceasta tavatura imi pare doar o incercare de 
circarizare a sedintelor 
Dl Vandor Alin – 30 % din autoritatile publice fac publice inregistrarile sedintelor de consiliu  
Dl Boesan – eu cred ca dl Primar nu este de acord pentru ca se afla uneori in situatii delicate si nu 
doreste ca acest lucru sa devina public 
Dl Primar – sunteti intr-o mare eroare dle consilier; nu am nici o problema cu inregistrarea 
sedintelor, insa nu pe genunchi, cu telefoane, asa cum propuneti dvs si nici un caz pe facebook! 
Vandor Cosmin – haideti sa propunem amendamente, pe fiecare articol, in asa fel incat sa cadem 
de acord cu totii; e evident ca unul dintre ele vizeaza achizitia de echipament, inainte de a proceda la 
inregistrarea sedintelor, al doilea vizeaza postarea pe site-ul primariei si nu pe facebook. Mai sunt si 
altele? 
Dl Virca – eu propun sa amanam pana luna viitoare proiectul de hotarare, initiatorii sa analizeze 
observatiile formulate in raport si sa revina cu un proiect de hotarare care sa respecte toate 
solicitarile iar primaria sa face o evaluare a costurilor de achizitie a echipamentelor si a spatiului de 
stocare sau a prestatiilor pe care administratorul site-ului le cere suplimentar.... 
Dl Boesan – eu nu sunt de acord cu amanarea. Vreau ca acest proiect sa fie supus aprobarii, asa cum 
l-am formulat ! 
Dl Virca – supun atunci la vot, proiectul de hotarare: 
Cine este pentru?: - 5 voturi “pentru” (Roman Alina, Boesan Mihai, Vandor Mihai, Man Adrian, 
Vandor Alin); cine este impotriva? : 5 voturi “impotriva “ (Fagadar Ioan, Nicusor Andrei, Virca 
Ioan, Nistor Ionut, Costin Nicolae); abtineri?: 1 vot (Vandor Cosmin) 
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat! 
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
 
Dl Virca Ioan – daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar sedinta 
inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1830. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Virca Ioan                       Ioana Ghiorghe 


