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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 30.03.2021 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. 
56/22.03.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 30 martie 2021, este statutară, fiind prezenţi 10 din cei 

11 consilieri in functie. Lipseste dl Man Adrian. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin adresa 

nr. 1180.2/22.03.2021, respectiv pana la data tinerii sedintei comisiilor de specialitate  
In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate a fost retras de pe proiectul ordinii de zi, 

punctul 4, intrucat nu au fost obtinute documentele suport necesare dezbaterii, respectiv extrasele de 
carte funciara aferente imobilelor asadar, in sedinta din data de 29 martie au fost avizate doar 4 
proiecte de hotărâre supuse dezbaterii. Totodata am completat ordinea de zi cu petitia dnei Rau 
Larisa, pentru a putea lua act de solicitarea acesteia, ca atare la sectiunea informari, se regaseste si 
adresa inregistrata sub nr. 1256/29.03.2021. 

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25 
februarie 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 4 proiecte de hotarare. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl Nistor Ionut – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 4 proiecte de hotărâri si 2 
informari.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 10 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectelor si incepem cu punctul 1 al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificarii, prin inchiriere, cu aplicarea 
procedurii licitaţiei publice, cu oferta in plic inchis a unei suprafete de 400 mp din terenul 
aflat in domeniul public al comunei Blăjel, identificat prin parcela 207 - 208 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 1181/22.03.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 1127/25.03.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 29.03.2021 

Temei legal: art. 297 lit „c” , art. 333 si art. 129 alin. (2) lit. “c”, coroborat cu alin (6) lit „a” din 
OUG nr. 57/2019 coroborat cu art. 861 alin (3) din Codul Civil 
In sala intra si dl consilier Man Adrian, care isi cere scuze pentru intarziere. 
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.  

- sunt exprimate 6 voturi „pentru” si 5 voturi “impotriva”.( (Roman Alina, Boesan Mihai, 
Vandor Alin, Man Adrian si Vandor Mihai) 
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Dna secretar – nu avem majoritatea calificata pentru adoptarea prezentei hotarari. Imi permit sa 
adresez domnilor consilieri, care au votat impotriva hotararii, sa justifice daca votul exprimat are 
legatura cu continutul documentatiei, intrucat, din avizul comunicat nu rezulta daca sunt sau nu 
propuse amendamente sau sunt formulate observatii privind documentele elaborate si eventualele 
modificari propuse pot imbunatati aspectele care nu au fost avute in vedere... pana la urma 
obiectivul acestui demers este realizarea unor venituri la bugetul local.... 
Dna Roman Alina – cine este solicitantul? 
Dna secretar – domnul Vintila Sergiu Ovidiu, domiciliat in Medias 
Dna Roman Alina – poate n-ar strica sa facem un interviu cu dumnealui .... 
Dl Primar – are vreo relevant cine face solicitarea daca procedura este de licitatie?  
Dl Virca I - Refuzati practic sa aducem venituri la bugetul local? 
Dna Roman A – pentru 140 lei/luna... 
Dl Costin N – timp de 12 luni, doamna! 
Dl Primar – poate n-ar strica sa va intrebati electoratul, care v-a trimit aici care este opinia lor cu 
privire la pozitia adoptata 
Dl Vandor M – daca are nelamuri, electoratul ne va intreba pe noi, nu va faceti griji.... 
Nici un alt consilieri nu intervine 
Dl Nistor Ionut – in conditiile in care se refuza justificarea pozitiei, nu are sens sa mai continuam 
discutia in acesti termeni, se pare ca intentia dvs este doar de a va opune, fara sa aveti vreun motiv 
anume si vom trece la dezbaterea punctului 2 inscris pe ordinea de zi 
 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotararii Consiliului Local Blajel nr. 8/2020; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 1182/22.03.2121 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 1128/25.03.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 29.03.2021 

Temei legal: art. 65 alin 1 din Legea nr. 24/2000 art. 7 din legea 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, art. 26 alin (2) si ale art. 129 alin (14) din OUG nr. 59/2019 privind Codul 
administrativ, 
Dna secretar – avand in vedere ca si cazul acestui proiect de hotarare, avizul elaborat este incert, 
voi face cateva precizari legate de aspectele care au determinat initierea acestui proiect de hotarare. 
Dupa adoptarea HCL nr. 8/2021, am comunicat actul administrativ, din considerente legate de 
opozabilitatea acestuia, atat Consiliului Judetean cat si OCPI. Reactia Consiliului Judetean a fost cea 
care m-a determinat sa inteleg ca avizul prealabil obtinut de la Directia Investitii si patrimoniu, nu 
echivaleaza cu avizul prevazut in Anexa nr. 1 pct 7 din Legea nr. 350/2001. Fiind vorba de un aviz 
prealabil, neobtinut inaintea adoptarii hotararii, constituie motiv de nulitate si, prin acest demers am 
incercat sa preintampinam o actiunea in contencios de anulare a acestei hotarari, intrucat revocarea 
ei si reluarea procedurii obtinerii avizului arhitectului sef al judetului si ulterior reaprobarea 
documentatie de urbanism nr. 85/2012, acopera toate cerintele legale. Sper ca aceste precizari sa 
lamureasca eventuale dubii legate de acest demers 
dl Nistor Ionut – daca nu sunt si 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 5 “abtineri” (Roman Alina, Boesan Mihai, 
Vandor Alin, Man Adrian si Vandor Mihai) 

 
3. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

comunei Blajel; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 1183/22.03.2021 
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- Raport compartiment de specialitate (SVSU) nr. 1257/29.03.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 29.03.2021 

Temei legal: art. 4, art. 13 lit „a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, art. 
5 alin (1), art. 10 lit. „d” din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, ORD 132/29.01.2007, art. 
129 alin (1), coroborat cu alin (7) lit. „h” din OUG nr. 59/2019 privind Codul administrativ, 
dl Nistor Ionut: 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 constituirea unei comisii de verificare a modului in care sunt 
exploatate pajistile permanente in comuna Blajel; 

Inițiator: consilier local Costin Nicolae 
- Referat de aprobare nr. 1179/22.03.2021 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 1229/25.03.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 29.03.2021 

Temei legal: art. 6 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente, art. 9 alin (4) din N. met de aplicare ale OUG 34/2013, art. 211 , art. 127 si ale 129 alin. 
(2) lit. “c”, coroborat cu alin (6) lit. “a” si alin (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
Dl Boesan Mihai – in sarcina cui cade atributul acestei verificari? Nu a comisiei speciale pentru 
agricultura? 
Dna secretar – comisiile de specialitate, au ca atribut conferit de Codul Administrativ doar avizarea 
proiectelor de hotarare. 
Dl Vandor Mihai – Oricum, Blajelul are cea mai slaba si cea mai scumpa pasune. Daca tot vreti sa 
verificati, de ce nu verificati faptul ca efective de animale, care nu apartin exploatatiei mele, intra pe 
pasunea pe care o folosesc si tot eu trebuie sa alerg dupa ei ptr ca politia nu face nimic. Mai mult, 
insist ca subventiile primte nu sunt ale Primariei. Pentru ele muncim si sunt ale crescatorilor de 
animale. De ce crede primaria ca are numai drepturi? 
Dl Boesan M – comisia ar trebui sa vina si in sprijinul chiriasilor, sa-i identifice pe cei care incalca 
dreptul de folosinta 
Dl Costin - sunt obligatii stabilite in contractul de inchiriere. Nu avem nimic, cu nimeni anume. 
Verificam toate pasunile si pe toti chiriasii ... 
Dl Vandor – sustineti ca pasunile sunt neingrijite... va contrazic. Curat in fiecare an, am facut 
trocile de adapat in Boghes, ce vreti sa fac mai mult? 
Dl Costin – insist ca intentia mea nu a fost sa atac pe cineva anume ci sa verificam daca toti cei care 
au contracte de inchiriere isi respecta obligatii. Daca apreciati ca nu vi se poate reprosa nimic, de ce 
va inflamati? S-ar putea sa se consemneze in raportul intocmit faptul ca aveti cea mai ingrijita 
pasune si va dam exemplu, o sa va strang si mana si o sa va felict! 
Dl Vandor Mihai – n-am emotii, era doar o constatare a faptului ca primaria numai cere dar nu da 
nimic in schimb 
Dl Vandor C – fara contractele de inchiriere, ati avea subventii? Ca atare va da si primaria, baza de 
la care sa puteti obtine veniturile. Si in contrapartida, crescatorii de animale trebuie sa asigure 
intretinerea pasunilor, in mod corespunzator 
Dl Nistor Ionut - revenim la obiectul reglementat. Va rog sa faceti propuneri cu privire la 
desemnarea consilierilor locali: 
Virca I – il propun pe dl Costin, daca tot a fost initiatorul proiectului 
Dl Vandor Mihai – il propun si eu pe dl Boesan Mihai 
Vandor C – il propun si eu pe dl viceprimar  
Costin N – si eu pe dl Nicusor Andrei 
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Dl Nistor – supun al vot fiecare dintre propuneri: Dl Costin N – 6 voturi “pentru, 4 voturi 
“impotriva” si 1 “abtinere; dl Boesan – 5 voturi “pentru, 6 voturi “impotriva” ;dl Fagadar - 6 voturi 
“pentru, 4 voturi “impotriva” si 1 “abtinere; dl Andrei Nicusor - 6 voturi “pentru, 3 voturi 
“impotriva” si 2 “abtineri”. Concluzionand, dupa numarul de voturi exprimat, sunt desemnati in 
comisie domnii consilieri : Costin Nicolae, Fagadar Ioan si Andrei Nicusor 
- 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 9 voturi ”pentru”, 1 vot “impotriva”(Boesan Mihai) si 1 
“abtinere” (Roman Alina) 
- trecem la cele doua informari 
Dl Man Adrian – trebuie sa aprobam ceva? 
Dna secretar – Nu. V-am prezentat doar situatia creata ca urmare a pronuntarii hotararii civile din 
acest dosar intrucat suma la care suntem obligati este destul de mare si asta va greva BVC pe anul in 
curs. In final, fiind vorba de o hotarare judecatoresca, vom fi obligati sa o ducem la indeplinire. 
Speram doar ca acest lucru sa nu blocheze activitatea autoritatii publice. 
Dl Boesan – in situatia prezentata de dna Rau, nu cumva suntem in povestea drobului de sare? 
Dl Primar – deocamdata s-a facut doar o evaluare a posibilelor locatii, cand vom ajunge la o 
concluzie, o vom prezenta Consiliului Local 
Dl Man A – are si doamna dreptate si s-ar putea sa fie solicitat la autorizare si acordul vecinilor 
Dl Nistor –ordinea de zi a fost epuizata, mai sunt interventii? 
Dl Vandor Mihai – dl Olteanu face cumva naveta cu buldoexavatorul? Sambata lucra la el acasa 
Dl Costin N – lucra cu buldo sau la buldo? 
Dl Vandor Mihai – cu buldo, in curtea proprie 
Dl Primar – Buldoexcavatorul e disponibil zi si noapte pentru orice interventie in interesul 
comunitatii 
Dl Vandor A – si atunci de ce l-ati refuzat pe Hancu, cand a vrut sa-si faca canalizarea? 
Dl Primar – era o lucrare in interes personal si n-avem aprobata vreo taxa de inchiriere a utilajului 
Dl Boesan Mihai – daca tot aveti energia sa constituiti comisii, de ce nu constituiti comisie pentru 
siguranta cetatenilor (sa ne amintim de evenimentele Tapalaga, tractoristul din Paucea, Baney)? Pe 
de alta parte, promovabilitatea in cadrul scolii noastre, nu intereseaza pe nimeni? 
Dl Primar – de ce nu initiati un proiect de hotarare ?  
Dl Virca I – excede competentelor noastre; asigurarea pazei si ordinii publice tine de politie 
Dl Boesan Mihai – pe de alta parte, vineri s-a dat foc la vegetatia din Rat si au fost parliti prunii lui 
Vasile a Sincului 
Dl Primar – situatia a fost sub control, eram acolo. Trebuia sa degajez santul de vegetatie pentru a 
putea decolmata. 
Dl Boesan – e interzisa arderea vegetatiei, domnule primar. Dar asta e sora cu partea in care ne 
cereti sa votam inchirierea dupa ce de ea se folosesc utilizatorii ...In acel sant se afla vietati, 
animalute de tot felul care trebuie protejate 
Dl Primar – si stiti asta pentru ca mai faceti braconaj 
- intentionez sa identific un teren caruia sa-i dam destinatia pentru amplasarea materialelor de 
constructii. M-am saturat sa tot igienizam zona fizaj si sa gasim imprastiate pe domeniul public 
asemenea material 
- Vreau sa va mai rog, de asemenea, ca daca prin sat intalniti concetateni care se plimba cu atelejale 
fara a avea protectie pentru dejectiile animalelor, sa luati si dvs atitudine 
Dl Nistor – ar trebui sa facem un program pentru accesul atelajelor pe strazile din comuna, sa nu le 
mai permitem de exemplu dupa ora 18 sa mai treaca pe strada 
Dl Virca I – nu pot sa ingradesti accesul de drumurile publice 
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Dl Vandor C – va propun si eu sa schimbam locatia in care sunt amplasati baney. Nu mai putem 
tolera nenorocirea din Continit. 
Dl Boesan M – cred ca avem o singura solutie, anume sa-i mutam in tiganie, asa sunt sanse sa se 
mai diminueze numarul pentru ca vor intra in vizorul celor de pe Vesela 
Dl Primar – m-am gandit la varianta de a-i stramuta in coltul de pasune de deasupra tiganiei dar nu 
sunt sigur daca avem acolo suprafetele care sa fie proprietatea noastra 
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 


