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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 02.10.2019 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, 2 octombrie 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri din totalul de 11. Lipseste domnul consilier Mihut Bogdan si Fagadar Ioan. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
138/23.09.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Prin dispozitia nr. 139/26.09.2019, proiectul ordinii de zi s-a suplimentat cu 2 
proiecte de hotarari, fiind transmis consilierilor, la aceeasi data. 

La data de 01.10.2019 a fost inregistrat sub nr. 5209 referatul de aprobare a 
proiectului de hotarare privind „modificarea si completarea HCL nr. 42/2019” si s-a 
solicitat completarea Anexei Dispozitiei nr. 138/2019, actualizata prin Dispozitia nr. 
139/2019 in sensul introducerii pe ordinea de zi a sedintei si a acestui proiect. A fost emisa 
in acest sens Dispozitie nr. 153/01.10.2019 ins anu v-am mai comunicat-o, termenul fiind 
foarte scurt. 

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. 5103/24.09.2019. 

Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 30.09.2019, fiind avizate 
cele 4 proiecte de hotărâre incluse pe proiectul ordinii de zi, anexa a dispozitiei primarului 
nr. 138 si 139/2019, urmand ca punctul 5 sa-l avizati in cursul sedintei de azi iar Rapoartele 
de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit, respectiv pana la ora sedintei 
Consiliului Local. 

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
13 august 2019 (dat fiind faptul ca in luna septembrie nu am avut sedinta ordinara, iar 
conform dispozitiilor legale, acestea se aproba in prima sedinta ordinara) si al sedintei 
extraordinare din 16 septembrie 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. 
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 5 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Horhoi Nicolae  : incepem cu  punctul 1 al ordinii de zi, 
  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si modificarea listei 
obiectivelor de investitii pe anul 2019; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
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- Referat de aprobare nr. 5089/23.09.2019/06.08.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 5166/27.09.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 30.09.2019 

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 modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5089/23.09.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment resurse umane) nr. 5150/27.09.2019 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 30.09.2019 

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 hotarare privind modificarea si completarea mecanismului de decontare 
a deseurilor din ambalaje colectate pe raza UAT membre ale ADI EcoNord Sibiu 
precum si actualizarea Anexei nr. 7 – Indicatori de performanta la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 
1/01.04.2009 – 364/27.04.2009; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5119/26.09.2019 
- Raport compartiment de specialitate (viceprimar/administrativ) nr.  5169/27.09.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 30.09.2019 

dl Horhoi Nicolae – Constat prezenta in sala a dlui Fagadar Ioan. Bine ati venit ! 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 10 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare privind participarea comunei Blajel, prin Asociatia „Colina” 
Blajel la proiectul ”Crosul Toamnei”, ediția IV; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr.5133/26.09.2019 
- Raport compartiment de specialitate (cultura, arta, sport)  nr. 5174/30.09.2019 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 30.09.2019 

Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct? 
Dl Vandor Cosmin – dna secretar va rog sa consemnati in procesul verbal faptul ca nu 
particip la vot pentru adoptarea acestei hotarari. Sunt reprezentant al Asociatiei Next Sport, 
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partener al Asociatiei Colinei in derularea proiectului si nu doresc sa influentez votul 
colegilor sau sa ma aflu in conflict de interese. 
Dl Horhoi Nicolae – s-a retinut domnule consilier. 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 hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 42/2019; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare nr. 5209/01.10.2019 
- Raport compartiment de specialitate (viceprimar/administrativ) nr. 5228/02.10.2019   

Dl Primar – ca sa nu mai suspendam sedinta pentru avizare, fac cateva precizari: 
prin HCL nr. 42/24.07.2019 s-a aprobat includerea unor imobile (Caminul Cultural si 
Dispensarul) din localitatea Paucea, preluate prin reforma agrara din 1945 in inventarul 
bunurilor apartinand comunei Blajel. Dupa depunerea cererii de intabulare la BCF, s-a 
reliefat necesitatea intocmirii unor documentatii cadastrale de prima intabulare (aceste 
imobile neavand geometria inscrisa in CF) iar expertul topograf contactat, a solicitat, ca 
urmare a verificarii situatiei reale, modificarea HCL nr 42/2019, intrucat, in cazul 
imobilului reprezentand Camin Cultural, exista Carte Funciara, convertita – ale carei date 
trebuie sa se regaseasca in hotararea adoptata - si imobilul constructie era inscris in evidente 
– fiind astfel necesara doar apropierea terenului prin completarea HCL 15/2001 (HG 
978/2002), iar pentru imobilul Dispensar, a recomandata includerea acestuia direct in 
domeniul public, fiind o constructie cu destinatie speciala, in caz contrar putandu-se 
proceda la intabularea provizorie. Avand in vedere termenul scurt, pana la care beneficiarul 
poate depune completari la documentatie (max 10 zile de la emiterea referatului de 
completare) am precedat la suplimentarea ordinii de zi 
Dl Fagadar – in numele comisiei 1, avizul e favorabil 
Dl Virca - – in numele comisiei 2, avizul e favorabil 
Dl Vandor C - in numele comisiei 3, avizul e favorabil 
 
dl Horhoi Nicolae: am epuizat ordinea de zi si dacă nu mai sunt intervenții, declar ședința 
închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,05. 

 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Horhoi Nicolae                  Ioana Ghiorghe 
 


