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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 22.08.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.05 
 

D-l Primar – Bună ziua! Bine ati revenit. Imi pare rau ca a trebuit sa va convocam 
pentru a doua oara in cursul acestei luni, insa zilele trecute am primit documentatia 
finalizata de topometristul care se ocupa de intabularea strazilor din comuna si am remarcat 
ca nu exista concordante intre actele administrative si lucrarea executata. In speta, la 
momentul in care acesta a socilitat emiterea adeverintelor necesare la intabulare, am 
constatat faptul ca HG nr. 978/2002, Anexa nr. 19, avea inscrise la pozitiile nr. crt. 14 
“drumuri comunale”–“drum comunal Paucea–Romanesti 9 km” si nr. crt. 16 (pozitie in 
registru 1) “strazi comunale”– 1546 km, 14 strazi” insa, inventarul bunurilor a fost 
completat prin HG nr. 884/2013, avand la baza HCL nr. 17/2013, prin care au fost detaliate 
toate strazile din comuna, ca atare pentru a putea depune documentatia la OCPI cele doua 
hotarari trebuiau corelate. Acesta reprezinta motivul pentru care am apreciat ca va putem 
convoca in sedinta extraordinara, intrucat n-am dorit sa prelungim termenul pana la care 
puteam pune la dispozitia topometristului documentele necesare. Dau acum cuvantul 
doamnei secretar….. 

Dna Secretar - Din punct de vedere procedural, constat că şedinţa extraordinară de 
astăzi, 22 august 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 consilieri din totalul de 11. Lipsesc 
domnul consilier Mihut Bogdan si Vandor Mihai. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
124/19.08.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Proiectul de hotarari insotit de referatul de aprobare a fost trimis compartimentului de 

resort din aparatul de specialitate al primarului si comisiilor de specialitate ale consiliului 
local. 
Dna secretar: Ii predau lucrarile sesiunii de azi domnului Fogorosi Stefan, desemnat 
presedinte de sedinta. 
  
dl  Fogorosi S - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 1 proiect de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Fogorosi : sa trecem la dezbaterea 
  

Proiectului de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale 
străzilor aparținând domeniului public al UAT Blăjel, aprobate prin HCL nr. 
15/2001 completată prin HCL nr. 17/2013 si HCL nr. 11/2018 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4572/19.08.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 4602/20.08.2019 (compartiment financiar 

contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva)   
Doriti sa suspendam sedinta pentru emitrea avizului comisiilor?  
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Dl consilier Vandor Cosmin – nu cred ca este cazul… in final e vorba doar de anumite 
elemente tehnice care nu influenteaza dreptul de proprietate. Vom semna avizul, comisia nr. 
3 da aviz favorabil.  
Dl Fagadar – si membrii comisiei nr. 1 dau aviz favorabil 
Dl Virca Ioan – membrii comisiei nr. 2 dau aviz favorabil  
Dl Fogorosi: daca nu mai sunt  alte observaţii la acest punct, dati citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi S -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”  
 
 

dl Fogorosi : Dacă nu mai sunt intervenții cu privire la ordinea de zi, declar ședința închisă. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17,25. 
 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
    Dl  Fogorosi Stefan                Ioana Ghiorghe 
 


