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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 18.06.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună seara!  

Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
55/11.06.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în data de 12.06.2020. Publicitatea 
şedinţei s-a realizat prin afişare. 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 18 iunie 2020, este statutară, fiind prezenţi 9 consilieri 
din cei 11 in functie. Lipseste dl consilier Mihut Bogdan si dl consilier Costin Nicolae. 

La data de 17.06.2020, ca urmare a inregistrarii adresei Institutiei Prefectului nr. 
9130/10.06.2020 prin care se solicita revocarea HCL nr. 24/16.03.2020, in prima sedinta a 
Consiliului Local si a avizul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 
din cadrul MAI, pe marginea noului proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
inregistrare a vehiculelor de la nivelul comunei Blajel - ca o consecinta a faptului ca au fost reluate 
procedurile de adoptare a unui nou proiect de hotarare ca urmare a somatiei de revocare a HCL nr. 
71/2019 adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 23 alin (3) din Ord 1501/2006, Primarul 
comunei a solicitat, completarea proiectului ordinii de zi cu punctele: 

 9. privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor 
principali fizici si tehnico economici, a Listei prioritare de investitii si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud Sibiu” si  

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe 
raza administrativ-teritoriala a Comunei Blajel”, fiind emisa Dispozitia nr. 57/2020 de completare 
a Anexei Dispozitiei nr. 55/11.06.2020. 
In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 19.06.2020 au fost avizate cele 10 proiecte de 
hotărâre iar Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin 
adresa nr. 3043.2/12.06.2020 fiind avizate favorabil toate proiectele de hotarari inscrise pe proiectul 
ordinii de zi.  

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 19.05.2020. Sunt 
observaţii cu privire la procesul-verbal? Constat că nu. 

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

- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl  Fogorosi Stefan - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 10 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl  Fogorosi Stefan: continuam cu  punctul 1  al ordinii de zi, 
  
 1. Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public a unor bunuri ca urmare a 
finalizarii unor obiective de investitii; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3044/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3098/17.06.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17 iunie 2020 
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Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?  
dl  Fogorosi Stefan – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”  
 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri ca urmare a 
finalizarii unor obiective de investitii; 

 Initiator: Primarul comunei Blajel  
- Referat de aprobare nr. 3045/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 3100/17.06.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 

Sunt observaţii la acest punct ? 
Dl Fogorosi Stefan – dati citire hotararii  
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” .  
 

3. Proiect de hotărâre privind privind adoptarea unor masuri financiar fiscale; 
 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3046/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 2887/17.06.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3din 17.06.2020 
 Avizul comisiilor este favorabil avand inserata si o mentiune. Sunt observaţii la acest punct ?  

Dl Horhoi Romanut: in cadrul comisiilor am luat in discutie acordarea unei reduceri mai mari a 
cunatumului chiriei pentru cabinetul stomatologic. Am aflat ca medicul este unul dintre cei mai buni 
platnici ai utilizatorilor spatiilor din dispensar si este in mod categoric cel mai afectat de masurile 
dispune de guvern legate de pandemie. Am considerat ca acordarea unui sprinin in aceasta perioada 
este in beneficiul tuturor, astfel incat cetatenii din comuna sa poata continua sa beneficieze de acest 
tip de servicii. Si pana la urma e vorba de 2 luni... nu e un capat de tara. 
dl  Fogorosi Stefan – supun la vot propunerea de acordare a unei scutiri de 50 % din cunatumul 
chiriei 
se aproba cu unanimitate de voturi 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii, cu modificarea cunatumului scutirii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3047/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva)  nr. 3099/17.06.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 

Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 
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- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
5. Proiect de hotarare privind privind revocarea HCL nr. 71/2019  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3048/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general)  nr. 3082/16.06.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 
Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 

Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
6. Proiect de hotarare privind privind trecerea imobilului inscris in CF 101275 cad. 

101275 in suprafata de 1576 mp, din domeniul privat in domeniul public al comunei Blajel;  
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3049/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3101/17.06.2020  
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 
Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 

Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 

 7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Indicatorilor de Performanta 
financiari si nefinanciari, ai serviciului de salubrizare, pentru anul 2020; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3009/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3086/17.06.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 
Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 

Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
8. Proiect de hotarare privind pentru modificarea HCL nr. 18/17.02.2020 privind 

reorganizarea SVSU; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3065/11.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (SVSU) nr. 3102/17.06.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 

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

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
9. Proiect de hotarare pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura pentru 

inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, 
de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Blajel”; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 



4 
 

- Referat de aprobare nr. 3048.1/17.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3087/17.06.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 

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

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
10. Proiect de hotarare privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului judetului Sibiu nr. 
9130/10.06.2020; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3091/17.06.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general)  nr. 3052/17.06.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 17.06.2020 

Constat ca prin avizele comisiilor  s-a hotarat mentinerea HCL 24/2020 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 

dl  Fogorosi Stefan - 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 18,40. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fogorosi Stefan                       Ioana Ghiorghe 


