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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 14.11.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună ziua! Mulțumim domnilor consilieri că au dat curs invitației noastre. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 14 noiembrie 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri din totalul de 11. Lipsesc domnii consilieri Vandor Cosmin si Costin Nicolae. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
173/08.11.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Proiectele de hotarari insotite de referatele de aprobare au fost trimise 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si comisiilor de 
specialitate ale consiliului local prin adresa nr. 5787.1/11.11.2019. 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 13.11.2019, fiind avizate 

cele 7 proiecte de hotărâre incluse pe proiectul ordinii de zi, anexa a dispozitiei primarului 
nr. 173 iar Rapoartele de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit, respectiv pana la 
ora sedintei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
02 octombrie 2019 si al sedintei extraordinare din 14 octombrie 2019 - Sunt observaţii cu 
privire la procesul-verbal? Constat că nu. 

- Supun la vot procesul-verbal. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 
Ii dau cuvantul domnului primar, intrucat doreste sa va propune suplimentarea ordinii de zi 
cu un proiect: 

Dl Primar - In cursul zilei de azi ne-a fost  predata documentatia de dezmembrare a 
terenului aferent bazinelor de inmagazinare din Fizaj. Am dorit sa profit de intalnirea de azi 
si am intocmit referatul de aprobare a proiectului de hotarare pentru aprobarea acestei 
documentatii iar dna secretar a intocmit rapid si raportul compartimentului si va solicit sa 
aprobati completarea ordinii de zi in sensul introducerii pe ordinea de zi a sedintei si a 
acestui proiect, cu nr. 8. Justific graba, prin faptul ca suntem in plin poces de preluare in 
operare a sistemului de apa la nivelul localitatii Blajel si pentru a integra ambele bazine 
deservente al sistemului de inmagazinare apa, se impune in prima etapa aprobarea acestei 
documentatii de dezlipire a suprafetei afectata de ce-l de-al doilea bazin si a imprejmuirii, 
urmand ca dupa inscrierea acestei operatiuni sa se procedeze la intocmirea altei 
documentatii de alipire a suprafetei aferente primului bazin construit si trecerea ambelor in 
domeniul public al UAT. Cum mai avem inca proceduri de parcurs pana la finalizarea 
documentatiei finale, am preferat sa nu avem timpi morti. Va multumesc!  
Dna secretar: Ii predau lucrarile sesiunii de azi domnului Horhoi Nicolae, desemnat 
presedinte de sedinta prin HCL nr. 48/2019. 
  
dl  Horhoi Nicolae - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde astfel 8 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
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dl Horhoi Nicolae  : incepem cu  punctul 1 al ordinii de zi, 
  
1. Proiect de hotarare privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 
2019 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5782/08.11.2019  
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva) nr. 5940/13.11.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 

Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”  
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru III 
al anului 2019 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5783/08.11.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva)  nr. 5940/13.11.2019 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 

dl  Horhoi Nicolae: Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” .  
  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 
imobilului teren identificat prin CF Blajel nr. 100626, top. 1395/1/1/1/1/1/1/4 in 
suprafata de 2926 mp, proprietate privata a comunei Blajel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5784/08.11.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva) nr. 5942/13.11.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 

dl Horhoi Nicolae –Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct?– dna 
secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar: Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae – daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
4. Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile care sa realizeze 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestica;  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5785/08.11.2019 
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- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala)  nr. 
5943/13.11.2019 

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 
Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct? 
Dl Horhoi Nicolae –Dna secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 

5. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu in vederea 
asocierii Comunei Blăjel prin Consiliul Local Blajel, cu unităţile administrativ 
teritoriale: Municipiului Mediaş Comuna Alma, Comuna Aţel, Comuna Axente Sever, 
Comuna Biertan, Comuna Brateiu, Oraşul Copşa Mică, Comuna Dârlos, Oraşul 
Dumbrăveni, Comuna Moşna, Comuna Şeica Mică, Comuna Târnava şi Comuna 
Valea Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5786/08.11.2019 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 5945/13.11.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 

Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct? 
Dl Horhoi Nicolae –Dna secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 
Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 

 
6. Proiect de hotărâre privind propunerea de reducere a procentului pentru 
constituirea fondului de accesibilitate a padurilor; 

Initiator: Primarul comunei Blajel  
- Referat de aprobare nr. 5860/08.11.2019 
- Raport compartiment de specialitate (viceprimar) nr. 5946/13.11.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019  

Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este conditionat; Pe langa propunerea de a reduce 
procentul pana la 0.5% datorat faptului ca in padurile proprietate publica a comunei nu sunt 
identificate drumuri forestiere care sa necesite finantare din acest fond mai sunt interventii 
la acest punct? 
Dl Horhoi Nicolae –Dna secretar, dati citire hotararii, prin modificarea procentului propus 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 
Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL 61/2012, actualizata 
prin HCL 27/2018; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5684/08.11.2019 
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- Raport compartiment de specialitate (compartiment asistenta sociala) nr. 
5944/13.11.2019   

- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 13.11.2019 
Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct? 
Dl Horhoi Nicolae –Dna secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 
Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 
terenului inscris in CF 100022 Blajel 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5960/14.11.2019 

- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 5962/14.11.2019  
Dl Fagadar – in numele comisiei 1, avizul e favorabil 
Dl Virca - – in numele comisiei 2, avizul e favorabil 
Dl Fogorosi S - in numele comisiei 3, avizul e favorabil 

 
dl Horhoi Nicolae: am epuizat ordinea de zi si dacă nu mai sunt intervenții… 
Dl primar: Imi permit sa intervin pentru a va face cunoscute unele chestiuni. Prima si cea 
mai importanta este legata de solutionarea definitiva a dosarului nostru pe corectia 
financiara. Cu mare satisfactie va anunt ca a fost respins recursul AFIR si ne putem 
recupera sumele blocate la sursa de catre finantator, respectiv, in prima etapa suma de aprox 
4.800.000 lei, din care intentionam sa acoperim sumele datorate Fondului de Garantare si 
creditul contractat la CEC. Vom face apoi demersuri pentru obtinerea transei 5 de tragere, 
desi vor fi probabil mici vulnerabilitati pe acest demers. Cei 3 ani in care am fost lipsiti de 
resurse s-au oglindit in faptul ca din proiectul integrat n-am reusit sa implementam after 
school si ansamblul folcloric. Vom vedea…. 
Avem parte insa si de un dus rece: pretentiile SC Drumuri si Poduri Sibiu, pentru lucrarile 
executate, au fost admise, ca atare datoram suma de aprox 130.000 lei  acestei societati. Nu 
stiu cum se va solutiona si dosarul privind pretentiile SC Felix M, nici aici suma nu este de 
neglijat (aproximativ 300.000 lei ) …castigam pe o parte, pierdem pe alta, pentru greselile 
mandatului trecut. 
In alta ordine de ideei, in cursul zilei de azi am avut o intalnire cu un cetatean care doreste 
sa dezvolte un proiect pilot privind energia alternativa. E vorba de obtinerea unei sume din 
fonduri europene, o finantare nerambursabila de pana la 62 % pentru obtinerea de energie 
verde prin panouri fotovoltaice si suplimentar prin boigaz si/sau biomasa, procedura 
presupunand intrarea comunei noastre intr-o Cooperativa energetica – din care pot face 
parte atat persone juridice de drept public cat si persone private. Cu cat mai multe cu atat 
devine mai eligibil proiectul. Contributia initiala este de 50 lei/membru. Ulterior, prin 
aceasta cooperativa se vor accesa fondurile nerambursabile si cele necesare asigurarii 
cofinantarii, urmand ca prin implementarea proiectului, la nivelul fiecarei localitati sa fie 
dezvoltat un parc energetic care sa asigure o independenta energetica. Nu am toate delaliile 
insa idea imi surande si ma angajez sa va tin la current cu evolutia acestui subiect 
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Ieri am primit si solicitarea Ocolului Silvic de a aproba modul de valorificare a masei 
lemnoase pentru anul 2020. Nu am introdus acest punct pe ordinea de zi, pentru ca sunt 
nemultumit de propunerile facute. Vreau sa ma deplasez la partida pe care au propus sa o 
valorifice si sa vad cu ochii mei ce fel de lemn se gaseste in partida aceea ca sa va pot face o 
propunere documentata pentru stabilirea pretului de vanzare. E adevarat ca anul acesta nu a 
fost valorificata prin licitatie masa lemnoasa si din calculele administratorului am datora cca 
85.000 lei pe serviciile cuprinse in contract – desi am cerut clar o defalcare a acestor 
costuri. Mi se par exagerate. Acest proiect se va gasi pe mesele dvs la viitoarea sedinta. 
       
dl Horhoi Nicolae, multumim domnule primar pentru deschidere, declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30. 

 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Horhoi Nicolae                  Ioana Ghiorghe 
 


