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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 17.02.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună seara! Va multumim ca ati dat curs invitației noastre. Constat că şedinţa 
ordinară de astăzi, 17 februarie 2019, este statutară, fiind prezenţi toti consilierii in functie, 
respectiv 11.  
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
16/10.02.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. Publicitatea şedinţei 
s-a realizat prin afişare. 

Sedintele comisiilor de specialitate au avut loc in data de 14.02.2020 fiind avizate 
favorabil toate proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi. Rapoartele 
compartimentelor de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit prin adresa nr. 
479.2/11.02.2020.  

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 29.01.2020. 
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. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 

dl  Vandor M - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 6 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl  Vandor M: continuam cu  primul punct  al ordinii de zi, 
  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei obiectivelor de 
investitii ale comunei Blajel pe anul 2020 

 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 481/10.02.2020  
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 683/14.02.2020  
Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?  
Dl Fogorosi – as vrea sa-l intreb pe dl Primar, daca la achizitionarea terenului are in vedere 
amenajarea capelei de care am tot facut vorbire in sedinte. Situatia devine critica, azi maine nu 
vom mai putea conduce mortii pe drumurile publice… 
Dl Primar – nu asta mi-am propus … ideea nu e abandonata insa capela o gandisem in imobilul 
apartinand evanghelicilor. Dupa cateva discutii purtate cu CA se pare ca acestia nu doresc sa 
instraineze cele doua case parohiale din Blajel si Paucea (asta fiind conditia, ca ele sa fie la 
pachet) asa ca pentru aceasta situatie incercam o alta abordare pe un teren identificat ca avand in 
CF destinatia de cimitir. Intrarea in patrimoniu public a terenului de langa Caminul Cultural, am 
propus-o pentru construirea unui dispensar nou. Cel pe care il avem in patrimoniu necesita 
investitii mult prea mari pentru reabilitare si a devenit oricum impropiu asigurarii unui act 
medical de calitate… 
dl  Vandor M – daca nu mai sunt alte interventii, o rog pe dna secretar sa de-a citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Vandor M -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări culturale și 
sportive care se vor defășura în comuna Blăjel, în anul 2020; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 482/10.02.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment arta, cultura, sport) nr. 672/13.02.2020 

 Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dl Vandor C – dna secretar va rog sa consemnati faptul ca nu particip la vot pentru adoptarea 
acestei hotarari 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Vandor M - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .  
 
3. Proiect de hotărâre privind organizării rețelei școlare la nivelul comunei Blăjel 

pentru anul școlar 2020 - 2021; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 483/10.02.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 673/13.02.2020 

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

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
 
4. Proiect de hotărâre aprobarea modificarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blajel; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 484/10.02.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 671/13.02.2020   
Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 

Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Vandor M - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta; 
 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 485/10.02.2020 
- Raport compartiment de specialitate (SVSU) nr. 681/14.02.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Vandor M - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
 
1. 6. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarea serviciilor de asistenta si 

reprezentare juridica in dos. 98/85/2020 pe rolul Tribunalului Sibiu; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 486/10.02.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 682/14.02.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
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Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Vandor M - Supune la vot hotărârea. 

- - Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” 
dl  Vandor M - in conditiile in care nu mai sunt alte interventii, multumesc colegilor pentru buna 
desfasurare a sedintei, ordinea de zi fiind epuizata, declar ședința închisă. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 19,15. 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Vandor Mihai                  Ioana Ghiorghe 


