
AN TIP 
SEDINTA/DATA 

NR PROIECT DE 
HOTARARE 

 CONTINUT PROIECT DE HOTARARE Vot necesar observatii 

2021 Sedinta ordinara 
din 23.12.2021 

5057.1/20.12.2021 adoptarea unor masuri care sa conduca la utilizarea eficienta a amplasamentului 
obiectivului de investitii „Construire sala de sport scolara, sat Blajel, str. Scolii nr. 
75, comuna Blajel, judetul Sibiu”, finantat prin CNI 

Majoritate 
absoluta 

HCL  81 

5056.1/20.12.2021 validarea Dispozitiei nr. 253/20.12.2021 privind suplimentarea si rectificarea 
bugetului local pe anul 2021 

Majoritate 
absoluta 

HCL  80 

4987.1/16.12.2021 Completarea denumirii unui obiectiv de investitii Majoritate 
absoluta 

HCL  79 

4986.1/16.12.2021 Intocmire raport evaluare imobil inscris in CF 101404 Majoritate 
simpla 

HCL  78 

4985.1/16.12.2021 Propunere de exceptare de la plata fondului de accesibilizare a padurilor 
administrate de Ocolul Silvic Tarnaveni 

Majoritate 
simpla 

HCL  77 

4984.1/16.12.2021 Nominalizare doi consilieri in comisia de evaluare performante profesionale 
secretar general 

Majoritate 
simpla 

HCL  76 

4983.1/16.12.2021 Aprobarea volumului maxim si a modalitatii de valorificare a masei lemnoase, an 
productie 2022 

Majoritate 
absoluta 

HCL  75 

Sedinta 
extraordinara din 
15 decembrie  

4911.1/13.12.2021 Rectificarea bugetului local Majoritate 
absoluta 

HCL  74 

4910.1/13.12.2021 Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni Majoritate 
simpla 

HCL 73 

Sedinta ordinara 
din 25 noiembrie 

4750/24.11.2021 Aprobarea documentatiei tehnico economice penmtru obiectivul „Extindere si 
Reabilitare Scoala Gimnaziala Blajel” 

Majoritate 
absoluta 

HCL 72 

4744/23.11.2021 Celebrarea Zilei Nationale a Romaniei Majoritate 
simpla 

HCL 71 

4610.1/18.11.2021 Constituire comisie analiza oportunitate pentru achizitia unui imobil in vederea 
amenajarii/construirii unei capele mortuare in localitatea Blajel 

Majoritate 
simpla 

HCL 70 

4609.1/18.11.2021 Modificare stat de functii Majoritate 
simpla 

HCL 69 

4608.1/18.11.2021 Modificarea Anexei 1, cap. IV a HCL 46/2021 Majoritate 
absoluta 

HCL 68 

4607.1/18.11.2021 Aprobare numar si cuantum burse scolare sem I al anului scolar 2021 - 2022 Majoritate 
simpla 

HCL 67 

    
4606.1/18.11.2021 Rectificarea buget local Majoritate 

absoluta 
HCL 66 



  Alegere presedinta sedinta in lipsa presedintelui desemnat  HCL 65 
Sedinta ordinara 
din 28 octombrie 

3827/14.10.2021  privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala 
si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public si a 
activitatii Primariei si Consiliului Local al Comunei Blajel si a comisiilor de 
specialitate; (Initiatori: grup consilieri PMP) 
 

Majoritate 
absoluta 

neadoptat 

3919.1/22.10.2021 privind aprobarea devizului general final pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 
si Modernizare dispensar uman localitatea Paucea, comuna Blajel, jud. Sibiu” 

Majoritate 
absoluta 

HCL 64 

3918.1/22.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Blajel in comisia de 
evaluare a probei de interviu pentru concursul de director si director adjunct la 
unitatea de invatamant din localitatea Blajel 

Majoritate 
simpla 

HCL 63 

3917.1/22.10.2021  privind solutionarea cererii formulate de domnul Maghiari Stefan, privind 
prelungirea contractului de inchiriere a terenului situat administrativ in Paucea, pe 
care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, inregistrata sub nr. 
3531/28.09.2021; 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 62 

3916.1/22.10.2021  privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021; 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 61 

Sedinta 
extraordinara, de 
indata din 14 
octombrie 

3812.1/14.10.2021 Privind pariciparea comunei Blajel la  la manifestarea sportiva “Crosul Toamnei”, 
editia VI  
 

Majoritate 
simpla 

HCL 60 

3797.1/12.10.2021  privind modificarea HCL nr. 46/2021 (privind stabilirea nivelului taxelor și 
impozitelor locale precum si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2022) 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 59 

3796.1/12.10.2021 privind modificarea HCL nr. 23/2021 (pentru actualizarea datelor de identificare ale 
imobilului teren identificat prin CF 101362 Blajel (CF vechi 503 Paucea) nr. top. 
380/56 si aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei 
Blajel a acestuia) 

Majoritate 
simpla 

HCL 58 

3795.1/12.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Majoritate 
absoluta 

HCL 57 

3794.1/12.10.2021  privind aprobarea devizului general estimativ și  a cererii de finanțare pentru 
obiectivul de investiție „Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în 
localitatea Romanești, comuna Blăjel, județul Sibiu” propus spre finanțare în cadrul 
Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 56 

3793.1/12.10.2021 privind aprobarea devizului general estimativ și  a cererii de finanțare pentru 
obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 17A in comuna Blajel, 
judetul Sibiu” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de 
Investiții“Anghel Saligny” 

Majoritate 
absoluta 

HCL 55 

3792.1/12.10.2021  privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru Majoritate HCL 54 



obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 17 in comuna Blajel, 
judetul Sibiu” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții 
“Anghel Saligny” 
 

absoluta 

3791.1/12.10.2021  privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru 
obiectivul de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, 
județul Sibiu” – Strazi in satul Blajel si Paucea, propus spre finanțare în cadrul 
Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 53 

Sedinta ordinara 
din 27 septembrie 

3470.1/23.09.2021 privind stabilirea unor unor masuri pentru reglementarea juridica a unor terenuri 
ocupate de constructii avand caracter provizoriu 

Majoritate 
absoluta 

HCL 52 

3442.1/21.09.2021 privind aprobarea nivelului contributiei comunei Blajel pentru sustinerea Fondului 
de solidaritate la nivelul filialei judetene Sibiu a ACoR 

Majoritate 
simpla 

HCL 51 

3441.1/21.09.2021 asocierea comunei Blajel cu unitati administrativ teritoriale limitrofe municipiului 
Medias, in vederea constituirii unei ADI – zona metropolitana 

Majoritate 
absoluta 

HCL 50 

3440.1/21.09.2021 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de 
drumetie pedestra si de cicloturism in comuna Blajel 

Majoritate 
simpla 

retras 

3439.1/21.09.2021 stabilirea unor masuri pentru implementarea instrumentului economic “plateste 
pentru cat arunci”, 

Majoritate 
simpla 

HCL 49 

3438.1/21.09.2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Blajel 

Majoritate 
simpla 

HCL 48 

3437.1/21.09.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2021 Majoritate 
absoluta 

HCL 47 

3436.1/21.09.2021 privind aprobarea nivelului taxelor si impozitelor pe anul 2022 Majoritate 
absoluta 

HCL 46 

3435.1/21.09.2021 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2021 Majoritate 
absoluta 

HCL 45 

3347.1/21.09.2021  privind pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni Majoritate 
simpla 

HCL 44 

sedinta 
extraordinara din 
5 august  

2745.1/02.08.2021 Privind modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de salubritate 

Majoritate 
simpla 

HCL 43 

2744.1/02.08.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de evaluare a 
ofertelor in cadrul procedurii de vanzare a terenurilor din domeniul privat 

Majoritate 
simpla 

HCL 42 

Sedinta 
extraordinara din 
2 iulie  

2419.1/30.06.2021 Privind rectificarea bugetului local 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 41 

Sedinta 
extraordinara, de 
indata, din 22 

2295.1/17.06.2020 pentru trecerea autoturismului Dacia Logan, SB – 16 – PCB, in administrarea 
Serviciului pentru Situatii de Urgenta Blajel 
 

Majoritate 
simpla 

HCL 40 



iunie  2296.1/17.06.2020 pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2 a HCL 22/2021 
 

Majoritate 
absoluta 

HCL 39 

Sedinta ordinara 
din 10 iunie 
 
 

2073.1/20.05.2021 1. privind vanzarea, prin licitatie publica a terenului inscris in CF Blajel nr. 101135 
cad 101135 in suprafata de 2220 mp, apartinand proprietatii private a UAT Blajel 

Majoritate 
calificata 

HCL 38 

2072.1/20.05.2021 privind inchirierea, prin atribuire directa, a unui trup de pasune din Romanesti, 
proprietate privata a unitatii administrativ teritoriala, ramasa disponibila 

Majoritate 
absoluta 

neadoptat 

2071.1/20.05.2021 aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Blajel 

Majoritate 
simpla 

HCL 37 

2070.1/20.05.2021 privind participarea comunei Blajel la desfasurarea competitiei sportive ”Maraton 
XCO/XCM – Movilele Blajelului”. 

Majoritate 
simpla 

HCL 36 

2069.1/20.05.2021 pentru aprobarea manifestarilor cultural sportive care se vor desfasura in comuna 
Blajel in anul 2021 

Majoritate 
simpla 

HCL 35 

2068.1/20.05.2021 privind modificarea HCL nr. 14/2021 si HCL nr. 24/2021 Majoritate 
simpla 

HCL 34 

1481/09.04.2021 
2067.1/20.05.2021 
 

privind schimbarea amplasamentului containerelor tip locuințe  provizorii puse la 
dispozitia persoanelor aflate în situație de incluziune socială (Grup de rromi 
seminomazi, Băney) 

Majoritate 
absoluta 

HCL 33 

2066.1/20.05.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021;  Majoritatea 
absoluta 

HCL 32 

2065.1/20.05.2021 pentru aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare aferente semestrului II al 
anului scolar 2020 – 2021;  

Majoritate 
simpla 

HCL 31 

2064.1/20.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;  Majoritate 
simpla 

HCL 30 

Sedinta ordinara 
din 26 mai 
 
Lipsa cvorum - 
amanata 

 

2073.1/20.05.2021 2. privind vanzarea, prin licitatie publica a terenului inscris in CF Blajel nr. 101135 
cad 101135 in suprafata de 2220 mp, apartinand proprietatii private a UAT Blajel 

Majoritate 
calificata 

 

2072.1/20.05.2021 privind inchirierea, prin atribuire directa, a unui trup de pasune din Romanesti, 
proprietate privata a unitatii administrativ teritoriala, ramasa disponibila 

Majoritate 
absoluta 

 

2071.1/20.05.2021 aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Blajel 

Majoritate 
simpla 

 

2070.1/20.05.2021 privind participarea comunei Blajel la desfasurarea competitiei sportive ”Maraton 
XCO/XCM – Movilele Blajelului”. 

Majoritate 
simpla 

 

2069.1/20.05.2021 pentru aprobarea manifestarilor cultural sportive care se vor desfasura in comuna 
Blajel in anul 2021 

Majoritate 
simpla 

 

2068.1/20.05.2021 privind modificarea HCL nr. 14/2021 si HCL nr. 24/2021 Majoritate 
simpla 

 

2067.1/20.05.2021 privind schimbarea amplasamentului containerelor tip locuințe  provizorii puse la 
dispozitia persoanelor aflate în situație de incluziune socială (Grup de rromi 
seminomazi, Băney) 

Majoritate 
absoluta 

 

2066.1/20.05.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021;  Majoritatea  



absoluta 
2065.1/20.05.2021 pentru aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare aferente semestrului II al 

anului scolar 2020 – 2021;  
Majoritate 

simpla 
 

2064.1/20.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;  Majoritate 
simpla 

 

Sedinta 
extraordinara din 
27 aprilie 

1609.1/23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021 Majoritate 
absoluta 

neadoptat 

1608.1/23.04.2021 hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali in vederea numirii lor in 
comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al 
comunei;  

Majoritate 
simpla 

HCL 29 

1607.1/23.04.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Blăjel pentru anul 
școlar 2021 – 2022 ;  

Majoritate 
simpla 

HCL 28 

Sedinta ordinara 
15 aprilie 

1490.1/09.04.2021 privind prezentarea Raportului Primarului comunei Blăjel privind starea 
economică, socială și de mediu a comunei pentru anul 2020 si asupra situaţiei 
gestionării bunurilor unităţii administrativ-teritoriale 

Majoritate 
simpla 

HCL 27 

1481/09.04.2021 privind schimbarea amplasamentului containerelor tip locuințe  provizorii puse la 
dispozitia persoanelor aflate în situație de incluziune socială (Grup de rromi 
seminomazi, Băney)  

Majoritate 
absoluta 

amanat 

1424/05.04.2021 privind completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului Local Blajel, aprobat prin HCL nr. 10/2021;  

Majoritate 
absoluta 

HCL 26 

1487.1/09.04.2021 vanzarea, prin licitatie publica a terenului inscris in CF Blajel nr. 101136 cad 
101136 in suprafata de 2368 mp, apartinand proprietatii private a UAT Blajel 

Majoritate 
calificata 

HCL 25 

1486.1/09.04.2021 completarea HCL nr. 15/2002 si includerea imobilului indentificat prin CF nr. 
101361 Blajel, nr top. 380/1 Paucea in domeniul public al comunei Blajel 

Majoritate 
absoluta 

HCL 24 

1485.1/09.04.2021 privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului identificat prin CF 
101362 Blajel nr top. 380/56 Paucea si aprobarea trecerii acestuia din domeniul 
privat in domeniul public al comunei Blajel;  

Majoritate 
absoluta 

HCL 23 

1484.1/09.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a listei obiectivelor de 
investitii pentru anul 2021, ale comunei Blajel;  

Majoritate 
absoluta 

HCL 22 

1483.1/09.04.2021 privind modificarea HCL nr. 4/2021 pentru stabilirea numarului de asistenti 
personali pentru care se pot incheia contracte individuale de munca 

Majoritate 
simpla 

HCL 21 

Sedinta 
extraordinara din 
5 aprilie  

1323.0/01.04.2021 Predare amplasament in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire 
Gradinita cu 3 grupe in localitate Blajel” 

Majoritate 
simpla 

HCL 20 

1322.1/01.04.2021 Aprobare documentatie tehnico-economica pentru investitia „Construire Gradinita 
cu 3 grupe in localitate Blajel” 

Majoritate 
absoluta 

HCL 19 

Sedinta ordinara 
30 martie 

1179/22.03.2021 constituirea unei comisii de verificare a modului in care sunt exploatate pajistile 
permanente in comuna Blajel; 

Majoritate 
simpla 

HCL 18 

1184.1/22.03.2021 trecerea imobilului identificat prin nr top. 380/1 si 380/56 din domeniul privat in 
domeniul public al comunei Blajel;  

Majoritate 
calificata 

amanat 



1183.1/22.03.2021 actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor comunei Blajel;  Majoritate 
simpla 

HCL 17 

1182.1/22.03.2021 revocarea hotararii Consiliului Local Blajel nr. 8/2020;  Majoritate 
simpla 

HCL 16 

1181.1/22.03.2021 privind aprobarea valorificarii, prin inchiriere, cu aplicarea procedurii licitaţiei 
publice, cu oferta in plic inchis a unei suprafete de 400 mp din terenul aflat in 
domeniul public al comunei Blăjel, identificat prin parcela 207 - 208 

Majoritate 
calificata 

neadoptat 

Sedinta ordinara 
25 februarie 

510. 1/19.02.2021 Stabilire masuri pentru asigurarea contributiei anumitor categorii de persoane la 
sistemul de alimentare cu apa si canalizare 

Majoritate 
simpla 

HCL 15 

509.1/19.02.2021 Includere in domeniul public a obiectivului de investitii „Teren sintetic multisport” Majoritate 
calificata 

HCL 14 

508.1/19.02.2021 Aprobare Studiu de Fezabilitate „Alimentare cu apa localitate Romanesti” Majoritate 
absoluta 

HCL 13 

507.1/19.02.2021 Modificare si completare statut ADI Eco Nord Majoritate 
simpla 

HCL 12 

506.1/19.02.2021 Actualizare Regulament de organizare si functionare a Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Blajel 

Majoritate 
absoluta 

HCL 11 

505.1/19.02.2021 Actualizare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local Blajel Majoritate 
absoluta 

HCL 10 

Sedinta ordinara 
28 ianuarie 

246.1/28.01.2021 Utilizare excedent bugetar al anului 2020 Majoritate 
absoluta 

HCL 9 

165.1/20.01.2021 Aprobare Plan Urbanistic General Majoritate 
absoluta 

HCL 8 

164.1/20.01.2021 Modificare Anexa 1, cap. IV si completare Anexa 2 a HCL 30/2020 (stabilire taxe 
si impozite pentru anul 2021) 

Majoritate 
absoluta 

HCL 7 

163.1/20.01.2021 Aprobare plan anual de servicii sociale Majoritate 
simpla 

HCL 6 

162.1/20.01.2021 Aprobare plan actiuni si lucrari pentru repartizare ore de munca beneficiarilor de 
ajutor social 

Majoritate 
simpla 

HCL 5 

161.1/20.01.2021 Aprobare nr maxim de persoane care pot fi incadrate in functia de asistent personal Majoritate 
simpla 

HCL 4 

160.1/20.01.2021 Aprobare executie bugetara trim IV 2020 Majoritate 
absoluta 

HCL 3 

159.1/20.01.2021 Alegere presedinte sedinta pentru urmatoarele 3 luni Majoritate 
simpla 

HCL 2 

Sedinta 
extraordinara, de 
indata 08 ianuarie 

35.1/06.01.2021 Utilizare excedent bugetar al anului 2020 Majoritate 
absoluta 

HCL 1 



 


