
1 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 29.07.2019 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, 29 iulie 2019, este statutară, fiind prezenţi 8 consilieri 
din totalul de 11. Lipseste domnul consilier Mihut Bogdan dl Costin Nicolae si dl Vandor 
Cosmin. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
110/16.07.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
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. 4230/17.07.2019. 

Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 23.07.2019, fiind avizate 
cele 4 proiecte de hotărâre incluse pe proiectul ordinii de zi, anexa a dispozitiei primarului 
iar Rapoartele de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit. 

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
27 iunie 2019 - Sunt observaţii cu privire la procesele-verbale? Constat că nu. 

- Supun la vot procesele-verbale. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 
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 astfel 4 proiecte de hotărâri si o 
informare.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Fogorosi : incepem cu  punctul 1 al ordinii de zi, 
  

1. Proiect de hotarare privind privind asigurarea finanţării din bugetul local al 
Comunei Blăjel a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de 
Dezvoltare și Investiții instituit prin O.U.G 114/2018 pentru investiția 
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, județul Sibiu”; 

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

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru”  
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trim. II al anului 
2019 
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dl  Fogorosi : Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi  - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” .  
  
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel 

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

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare privind includerea imobilului identificat in CF 104063 sub 
nr. top. 117, situat administrativ in localitatea Paucea, in domeniul privat al 
unitatii administrative teritoriale, comuna Blajel  

Dl Fogorosi – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct?– dna 
secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Fogorosi - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

dl Fogorosi : In cadrul comisiilor am luat act de raportul prezentat de 
Compartimentul asistenta sociala. Mai are vreun coleg ceva de completat? Dacă nu 
mai sunt intervenții cu privire la ordinea de zi, declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,45. 

 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
    Dl  Fogorosi Stefan                Ioana Ghiorghe 
 


